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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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         ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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บทสรุปของผู้บริหำร 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
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   3,059  คน (จ าแนกตามระดับท่ีเปดิสอน) 

  
ตอนที่ 2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคณุภาพยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคณุภาพ 

2.1  แผนยุทธศาสตร์มลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

2.2 แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั พ.ศ. 2561-2563  

2.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

2.4 บทพรรณนางานโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

2.5 หลักสตูรโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2562 

2.6 สรุปผลการประเมินการใช้หลักสตูร โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

2.7 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

2.8 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2562 

2.9 สรุปรายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ Stakeholder  

2.10 รายงานสารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

2.11 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

2.12 รายงานการด าเนินงานตามคู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2.13 โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System)  

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรใหไ้ดร้ะดับคุณภาพท่ีดีขึน้กว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ฝ่ายกิจการนกัเรียน ครูประจ าช้ันทุกคนควรหามาตรการการปลูกฝังผู้เรยีนให้มี

กิริยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน เช่น การไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ในขณะเดินสวนทางกัน การกล่าวค าทักทาย
สวัสดี และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพระหว่างนักเรยีนกับนักเรียน เปน็ต้น 

3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 รายงานสรุปสะท้อนภาวการณ์เจริญเติบโตของผูเ้รียนในปีการศึกษา 2562 คือ อ้วน
ร้อยละ 7.48  เริ่มอ้วนร้อยละ 5.33ท้วมร้อยละ 5.35 รวมเป็นร้อยละ 18.16  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.38  
ผอมร้อยละ 2.44 รวมเป็น 5.82 และสมส่วนร้อยละ 76.03 งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควร
ด าเนินการน าผลมาแกไ้ข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รยีนในกลุ่มที่ไม่สมส่วน มีการติดตาม
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อใหใ้ห้มีสุขภาพกายทีด่ ี

ส่วนที ่1 
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3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผูเ้กี่ยวข้องรบัผิดชอบแผนงานควรด าเนินการเข้าใช้
โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู้ใหค้รบกระบวนการสมบรูณ์ของโปรแกรมเพื่อให้มีประสิทธิผลและเกดิการคุม้ค่า 

3.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ทบทวนกระบวนการส่งเสริมให้ครูผูส้อนน าผลการวัด
และประเมินผลทีห่ลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียนให้ดยีิ่งข้ึน 

4) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
ผู้เรยีนมีผลงานท่ีได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ดังนี ้

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

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

6 - - - 

12. อื่นๆ 3 8 2 1 
รวม 20 110 63 64 

 
          ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มี.ค. 2563 
   5)  โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1 จัดการเรยีนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศสาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
6.2 จัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น ทักษะ
ด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมคัคุเทศก ์

 
ลงนาม                                                (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

             (ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรสีราญกุลวงศ์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย   ผู้บริหารโรงเรียน 

 วันท่ี 10 เมษายน 2563 
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 ข้อมูลพื้นฐำน 

 

1. ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำยภำพของโรงเรียน 
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   3,059  คน (จ าแนกตามระดับท่ีเปดิสอน) 

ลักษณะผู้รับใบอนุญำต  
    นิติบุคคล  
ประเภทโรงเรียน 
       ประเภทโรงเรยีนในระบบ  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
       ปกติ  (สามัญศึกษา) 
      English  Program   ได้รบัอนุญาตเมื่อ ปีการศึกษา 2547 

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

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

         โรงเรียนเปิดด าเนินการสอนประเภท สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีดังนี้ 
 แบบท่ี 1  ภาษาไทย     แบบท่ี 2  ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมหมำยตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบัน
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเช่ือมโยงกันดังนี้ 

ส่วนที ่2 
 

mailto:Webmaster@montfort.ac.th
http://www.montfort.ac.th/
http://www.montfort.ac.th/
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 ส่วนที่หนึ่ง อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นช่ือของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรง
กับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 
 ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสดงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า 
“ชีวิตคือการต่อสู้” 
 ส่วนที่สำม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือล าที่ก าลังสู่คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนา
กับแสงแห่งปัญญา 
 ส่วนที่สี่  เป็นเครื่องหมาย DS (มาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่าจะท าทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระ
เจ้าเท่านั้น เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากค า
ว่า Divinity หมายถึง การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ นั่นคือ พระเป็นเจ้าต้องน าทางชีวิต เครื่องหมาย  กางเขนเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความรัก และเสียสละ S มาจากค าว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก และศาสตร์ต่างๆ  
 พวงมำลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระท า ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง
เกียรติยศช่ือเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป 
 ค าว่ า  Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่ อยู่ ใต้ ช่ื อ  Brothers of St. Gabriel เป็ นคติพจน์ 
(Motto) ประจ าใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 ตรานี้จะอยู่ในความร าลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้ร าลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล 
หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ
คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องน าทางเป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้ง
มวลด้วยความอุตสาหะ 
 
1.2  ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
พ.ศ. 2475  ปีก่อตั้ง 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายก 
เรอเนแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

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

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

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ไดร้ับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธกิาร  ซึ่งขณะนั้นมี
นักเรียน    จ านวน  400  คน 
พ.ศ. 2492   เปิดชั้นเรียนเพ่ิม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในขณะนั้นเรียกการศึกษาในระดับนี้ว่า  “เตรียม
อุดมศึกษา” 
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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 แห่งใหม ่

เมื่อวันพุธที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็น
องค์ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อย่างเป็นทางการ  
พ.ศ. 2532   รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่   
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งท่ี 1 
พ.ศ. 2533   รับเสด็จฯ เปิดงำนวันวิทยำศำสตร์สู่ชุมชน 
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชด าเนิน
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดงาน“วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย แผนกมัธยม 
พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี / โรงเรียนอุทยำนกำรศึกษำ / รำงวัลห้องสมุดดีเด่น 
 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธานเปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล  ณ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 ปีเดียวกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  เป็นโรง เรียนอุทยานการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจ าปี  โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
พ.ศ. 2539   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี     

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

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

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

วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้าน
บาท จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 3 ( 3rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, 
THAILAND 2001)    ณ หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์  ส านักงานใหญ่ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2547   โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72  ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี  (มว.3787) มาเป็นประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร English Program  ทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม 
พ.ศ. 2549  ได้รับกำรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 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 าคณะนาฏศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านมิ ตรภาพ ไทย – จีน อีกทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน 
พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ  75  ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

 เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ โ รง
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 
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พ.ศ.  2557   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน English Programme มาเป็น 
Montfort College Cambridge Programme และมีการจดัโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัด
ความรู้ตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)   
พ.ศ.  2558  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรี
พื้นเมือง ประจ าปีพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยส านักงานวัฒนธรรม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน O-Net   
จัดท าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge    การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิ วเตอร์  (Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสู ตรคอมพิ วเตอร์  (SUITS: School-
University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5  
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ท าการเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพื่อฝึกฝน
นักเรียนให้ท าแบบฝึกหัดและท าข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge    
พ.ศ.  2559   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี  ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ  ร่วมแก้ปัญหา
และสร้างความเข้าใจ     เพื่อธ ารงไว้ซึ่งช่ือเสียงของโรงเรียน   และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  12 อนุกรรมการเพื่อทบทวนและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  
พ.ศ. 2560   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  อนุมัติเปิดแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2561   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดตั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษสากล IELTS 
Official Test Centre  และเปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ส าหรับปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 
หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร Secondary Success ส าหรับช้ัน ม.2 และ ม.5  2. หลักสูตร Exam Skills + Interview Skills 
ส าหรับช้ัน   ม.6  และ 3. หลักสูตร IELTS Course for Montfort College ส าหรับช้ัน ม.4 – 6  ทั้งนี้เพื่อยกระดับ สนับสนุน 
และเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เข้าสู่ความเป็นสากลในศตวรรษท่ี 21 
                  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการจ้างงานคนพิการ ประจ าปี
พุทธศักราช 2561 เนื่องในวนัคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561               
พ.ศ. 2562   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก าหนดวิสัยทัศน์ “โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต” โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรีนยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 -2563 ดังนี้ 
1.คณะกรรมการอ านวยการ 2. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 3. คณะกรรมการหลักสูตร 
Bilinguals และหลักสูตร Inter  4. คณะกรรมการพัฒนา Smart Class Room 5. คณะกรรมการพัฒนาความสามารถพิเศษด้าน
วิชาการ (Gifted) ของนักเรียน 6. คณะกรรมการพัฒนานักเรียนที่ต้องส่งเสริมเป็นพิเศษ (Enhancing) 7. คณะกรรมการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จของนักเรียน 8. คณะกรรมการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 
รอบ Portfolio และรอบรับตรง โดยระดับช้ัน ม.1 ได้อนุมัติเปิดแผนการเรียนเพิ่มคือ แผนการเรียน Gifted ภาษาอังกฤษ จ านวน 
1 ห้อง 
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ล ำดับอธิกำรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

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 – 2561 

20 ภราดาสุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ปีการศึกษา  2562 - ปัจจุบัน 
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1.3 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยำกร แหล่งเรียนรู้ 
1.3.1  สภำพชุมชนโดยรวม  
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีเนื้อที่ท้ังหมด 55 ไร่ 3 งาน 81.70 ตารางวา โดยได้มีการวางแผนและด าเนินการ                    
ให้อาคารเรยีน อาคารประกอบการ และสถานท่ีทุกแห่ง  เช่น  ห้องเรียน ห้องน้ า แหล่งส่งเสริมการเรยีนรู้ ฯลฯ  สะอาด  ปลอดภยั
ถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแก่การท ากิจกรรม มีอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร เช่น ลิฟท ์
ช้ันหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด อุปกรณไ์ฟฟ้า ฯลฯ   อยู่ในสภาพด ี มีปริมาณเพียงพอ มีแผนการด าเนินงานและระบบซ่อมบ ารุงท่ี
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มรีะบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย 

 บริเวณต่อเนื่อง 
 ทิศเหนือ     พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          
 ทิศใต้       พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          

 ทิศตะวันออก บ้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า และ โรงเรียนกาวลิะวิทยาลัย   
 ทิศตะวันตก แนวรางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และถนนเลียบทางรถไฟสายเชียงใหม่ – ล าพูน 
 
1.3.2  ลักษณะอำคำรสถำนที่และบริเวณสถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ 
 อำคำรเรียน มีจ ำนวนทั้งหมด 5  หลัง (มีทำงเดินเชื่อมติดต่อกัน) และอำคำรประกอบ ดังนี้ 
 อำคำรเรียนปีเตอร์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงานดังนี ้
  ช้ันท่ี 1 ห้องเรียน 6 ห้อง  และพื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  (ลานหตัถาพิภพ)  
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  (เฮือนผญา เฮือนช่ืนทัศนา)  
  ช้ันท่ี 3 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง 
  ช้ันท่ี 4 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง   
 อำคำรเรียนเซรำฟิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี ้
  ช้ันท่ี 1 ห้องประชุม 1 และวัดน้อย พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม  
  ช้ันท่ี 2 ห้องเรียน 6 ห้อง  ห้องเรียนกู่เจิ้ง Guzheng Study Room, ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส (French Language  
  Center)  
  ช้ันท่ี 3 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab)  
  2 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง    

  ช้ันท่ี 4  ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์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 ห้องวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องผู้จัดการ 1 ห้อง (ASST.DIRECTOR)  ห้องเรียน 4 ห้อง  

 (ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง Japan language and Culture Center , ห้องดาราศาสตร์ 1 ห้อง Astronomy learning Centre) 
    ช้ันท่ี 3 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ห้อง ห้อง Lab เคมี 2 ห้อง  ห้องเก็บสารเคมี 2 ห้อง ห้องพักครู  1 หอ้ง   
    ช้ันที่ 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  

 อำคำรเรียนอันโตนีโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
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   ช้ันท่ี 1 ศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF A1/A2 1 ห้อง  
ห้องปกครอง EP 1 ห้อง พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม และห้องประชุมอันโตนีโอ  
   ช้ันท่ี 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 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง 
   ช้ันท่ี 3 หอ้ง EP Training Room  1 ห้อง และห้องเรียน 6 ห้อง 
   ช้ันท่ี 4 ห้อง English Programme Examination office 1 ห้อง  และห้องเรียน 6 ห้อง  
1.3.3  อำคำรประกอบ  จ ำนวนทั้งหมด  14  หลัง ประกอบด้วยดังนี้ 

อำคำรอ ำนวยกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  
ช้ันท่ี 1 หอ้งส 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  ช้ันลอย  ห้องอ้างอิง 
ช้ันที่ 2 ห้องประชุม 5 (แอมบรอสิโอ) ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง  ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า           ห้อง

ภูมิปัญญาล้านนาศิลปวัฒนธรรม ห้องเรียนส ารอง  ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและลูกเสือ ห้องพักครู   
หอประชุมเซนต์โยเซฟ 

ช้ันที่ 1 โรงอาหาร ห้องอาหารลีลาวดี ห้องกีฬาสแต็ค ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 3 ห้อง บูทจ าหน่ายอาหาร 18 บูท 
ร้านเบเกอรี่ 1 ห้อง ห้องน้ าด้านหน้าโรงอาหาร ห้องน้ าครูชายและนักเรียนชาย รวม 8 ห้อง  ห้องน้ าครูหญิงและนักเรียนหญิง 
จ านวน 29 ห้อง 

ช้ันที่ 2 หอประชุม 6 (เซนต์โยเซฟ ฮออล์) ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า  ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง 
ห้องควบคมุ ระบบไฟฟ้าอาคาร 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 
         ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา ห้องชมรมโครงงานวิทย์และสิ่งประดิษฐ์ (Science and Invention Club) ห้องโครงงาน

เกษตร Project work room ห้อง A-MATH 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 ห้องเรียนกีตาร์/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 หอ้ง  

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 
        
1.3.4  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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1.3.5  ลำนกิจกรรม  7 แห่ง    
ลานกล้วยไม้ 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถ ี
ลานเทพีสวรรค์ 
ลานสุขสันต์ทัศนา 
ลานจรรยาปิติ 
 

1.3.6  แหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้  12 แหล่ง 
 สวนวรรณคดี 
 สวนสมุนไพร 
 แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
 แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
 เฮือนผญา    
 เฮือนช่ืนทัศนา   
 ห้องสมุด (ห้องสมุดกลาง  , ห้องสมุด EP) 
 ห้องเรียนเสริมศูนย์ภาษา  
 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
 ห้องดาราศาสตร์ 
 ห้องกีฬาสแต็ค 
 
1.3.7  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 ตู ้  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 12  ก๊อก   
 
1.3.8  จ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด   70  ห้อง 

ระดับชั้น 
จ ำนวนห้อง 

รวมจ ำนวนห้อง 
แผนกำรเรียนปกติ แผนกำรเรียน EP 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 9 2 11 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 9 2 11 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 8 2 10 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 10 2 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 2 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 11 2 13 

รวมจ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด 70 
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1.3.9   จ ำนวนสนำมกีฬำ  
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 1   สนาม 
สนามฟุตซอล   จ านวน 1   สนาม 
ลานตะกร้อลอดบ่วง  จ านวน 1   สนาม 
 

1.3.10  ลำนกิจกรรม  7 แห่ง    
ลานกล้วยไม้ 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถ ี
ลานเทพีสวรรค์ 
ลานสุขสันต์ทัศนา 
ลานจรรยาปิติ 
 

1.3.11  แหล่งส่งเสรมิกำรเรียนรู้   
 สวนวรรณคดี 
 สวนสมุนไพร 
 แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
 แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
 เฮือนผญา    
 เฮือนช่ืนทัศนา   
 ห้องเรียนกู่เจิง  (Guzheng Study Room) 
 ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส (French Language Center) 
 ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
 ห้องดาราศาสตร์ 
 ห้องกีฬาสแต็ค 
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1.3.12  ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้ 
 1.3.12.1 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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

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

3) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ชีววิทยา 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

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

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

5) ห้ อ ง โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5   

6) ห้องพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5 ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted science) 

7) สวนระบบนิเวศ และ
สวนสมุนไพร 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 

8) ห้องดาราศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 
4. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

2) ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 
นักเรียนทุกระดับชั้น เช่น การท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 

2) เฮือนผญา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา  

2) ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เลือกเรียน
กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

3) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา 
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

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

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1) ห้องพยาบาล ใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

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

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

บุคลากรของโรงเรียน   
3) สนามวอลเล่ย์บอล 1) ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 

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

บุคลากรของโรงเรียน   
4) สนามฟุตซอล 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น 

ม.6 ในภาคเรียนท่ี 1   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3) ใช้ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  
4) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

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

โรงเรียน   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการออกก าลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

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

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

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

มาขอใช้บริการ 
6) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการแขง่ขันกีฬาสีของโรงเรียน 
7) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดงานประจ าปีของโรงเรยีน 
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

8) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ของสมาคมศิษยเ์ก่า 
มงฟอร์ตวิทยาลัย 

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

มัธยมศึกษาปีที่ 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) ห้ อ ง  St. Cecilia 
Music Hall 

ใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และฝึกซ้อมวง
ดุริยางค์ของโรงเรียน 

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

ปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
5) ห้องดนตรีไทย/ดนตรี

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

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

7) ห้องนาฏศิลป์ 2 ใช้เป็นสถานที่ เรียนและฝึกปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์  ของนักเรียนระดับ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

8) ห้องศิลปะ ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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9) ห้ อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย
ตะวันตก 

ใช้เป็นสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลย ี

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2, 3 

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

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

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

5) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
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 ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกท าโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 4  

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

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

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

8. ภาษาต่างประ
เทศ 

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

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 

2) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

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

4) ศูนย์การเรียนการ
สอนภาษาฝรั่ งเศส 
ตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรป DELF A1/A2 

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 

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  
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7) ห้องอภิบาล ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต โดยให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นที่สนใจ ได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ด้วยการ

ตื่นตัวและร่วมเจริญชีวิตของตนพร้อมกับผู้อื่นในสภาพแห่งความเป็นจริงของ
สังคมที่ตนมีสถานภาพอยู่  อย่างมีสติสัมปชัญญะ 

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

3) เสริมสร้างให้นักเรียนมีท่าทีที่ถูกต้องต่อประเด็นต่างๆ ในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

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

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

10) ห้องประชาสัมพันธ์ 1) ใช้ส าหรับให้นักเรียนได้ประกาศเสียงตามสาย และท ากิจกรรมเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 

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

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

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

1) ใช้ส าหรับให้นักเรียน ครูและบุคลากร ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
2) ใช้ส าหรับให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาและดูแลด้านฮาร์ดแวร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mctv.montfotr.ac.th/
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1.3.12.2 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
           แหล่งเรียนรูภ้ำยในประเทศ 

ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้

1. ชุมชนเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม ่ กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อยสืบสาน

ประเพณีล้านนา” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

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

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

8. 7. เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรอบๆ โรงเรียนผู้เรียนฝึกฝน
ความอดทนของตนเอง  

9. 8.  ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา การท า
โคมร่วมประเพณียี่เป็งการปฏิบัติตัวด้วยความเคารพ
ต่อครูภูมิปัญญาล้านนา 

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

 

 

2. 
อาสนวิหารพระหฤทัย อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อย 

แอ่ววัด” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

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

3. วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

4. 
มัสยดิบ้านฮ่อ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
5. มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ณ ศูนย์

วัฒนธรรมการเกษตรล้านนา 
อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระราชา” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  3 

1. ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการท านา การถอนกล้า 
การไถนา การด านา 

2. ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรพูืชและ
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวะวิธี 

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

6. 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต7 เชียงใหม ่

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ชีวิตที่เลือกได้” 

 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  4 

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

7. 
สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.
เชียงใหม ่

8. 
โบสถ์พระเมตตา อิเดนเตส ดอย
สะเกต็ 

9. มูลนิธิตะวันฉาย 
10. มูลนิธิดอกไม้ป่า 

  

11. โรงเรียนบ้านบวกค้าง    กิจกรรมผสานชีวิต 
“ด้วยรักและก าลังใจ” 

มัธยมศึกษา 
ปีที่  5 

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

 

โรงเรียนวดัสันกลางเหนือ 
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 
โรงเรียนวดัทรายมูล 
โรงเรียนวดัห้วยแก้ว 
โรงเรียนวดับ้านน้อย 
โรงเรียนวดัล้านตอง 
โรงเรียนบ้านห้วยเกีย๋ง 
โรงเรียนสันก าแพงคันทานุสรณ ์
โรงเรียนวดัแช่ช้าง 
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 
โรงเรียนบ้านป่าง้ิว 

12. วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แมร่ิม จ. กิจกรรมผสานชีวิต มัธยมศึกษา 1. ผู้เรียนรู้เข้าใจ ความจริงของชีวิตจากแหล่ง
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
เชียงใหม ่ “อนุรักษ์สืบสานต านาน

พระศาสนา” 
ปีท่ี  6 ต่างๆ รอบตัวและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้ 

อย่างมีวินัย  
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิตนตามหลักธรรมได้อย่าง
มีสต ิ
3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลอืสังคม ท างาน
เป็นทีม รักรับใช้ แบ่งปันตามแบบอย่างชีวิตของ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรญีอง เดอ มงฟอร์ต 

13. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

14. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เยี่ยมชมศึกษาต่อ  มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

เยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ 

16. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จัดสอบโอลิมปิกวิชาการ
ให้แก่นักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษใน
ด้านต่อไปนี ้

 แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสอบแข่งขันทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ชีววิทยา มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

เคม ี มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

ฟิสิกส ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

คณิตศาสตร ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

คอมพิวเตอร ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

17. ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า   เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

เรียนรู้ด้านกฎ ระเบียบของลูกเสือ การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี  การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์
ต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข 

18. ค่ายลูกเสือ ชุ่มจิต เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

19. ค่ายลูกเสือ แทนคุณ เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

20. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 33 

นักศึกษาวิชาทหาร  
ปีท่ี 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-6 

เรียนรู้ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ซึ่ งเกี่ยวกับการฝึกความมีระเบียบวินัย และ
ระเบียบต่าง ๆ ในสังคมของประเทศไทย   
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สถำบันควำมร่วมมือต่ำงประเทศ (MOU) 
ล ำดับที ่ ชื่อสถำนที่เรียนรู ้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้

1 Montfort Secondary School
ประเทศสิงคโปร์ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
ภาษา และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเพื่อท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัยและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ โดยฝึกภาวะผู้น า
ผ่านกจิกรรม 

2 Aomori Chuo Gakuin 
University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ด้านวิชาการ และการศึกษาต่อ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุ่น 

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

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนดา้นวัฒนธรรมจีน กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน 
 

4 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 
 

5 Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และ
ความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ 

เป็นสถาบันที่จัดส่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน มาปฏิบัติการสอน 
ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 1 คน ในปีการศึกษา 
2562 

6 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 

7 Waseda University การท าข้อตกลงร่วมกัน ด้านการ
รับนักศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

เป็นแหล่งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   

8 วิทยาลัยนานาชาตินวตักรรม
ดิจิทัล หาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-
ธุรกิจ แผนการเรียน English Program และเก็บหน่วยกิต 
น าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ 
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ล ำดับที ่ ชื่อสถำนที่เรียนรู ้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้
9 British Council ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การจัด  IELTS Preparation courses ส าหรับนั ก เรียน

ระดับชั้น ม.4-ม.6 
10 มหาวิทยาลยันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การพิจารณารับนักเรียนเข้าโครงการ MUIC Excellence 

Entrance Track เพื่อพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการเรียน
การสอนในระบบนานาชาติ 

11 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่
มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

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

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
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1.4 ข้อมูลงบประมำณ  
 

รายการ งบประมาณ รับจริง รายการ งบประมาณ จ่ายจริง

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ค่าใช้จ่ายด าเนินการ

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

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

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

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

2 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ

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

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

3  รายรับอ่ืนๆ  3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

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

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

3.3 รำยรับพัฒนำคุณภำพนกัเรียน 15,064,110.00 15,288,301.00 3.3 รำยจำ่ยพัฒนำคุณภำพนักเรียน 5,233,807.50 4,311,471.00 

3.4 รำยรับพเิศษ 18,763,700.00 12,342,010.03 3.4 รำยจำ่ยพเิศษ 19,751,960.00 7,796,627.20 

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

5 รายรับจากฝ่ายต่าง ๆ 5 งบพัฒนาฝ่ายต่าง ๆ

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

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

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

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

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

6 เงนิยืมมูลนิธฯิ 0.00 0.00 6 เงนิบริจาคใหมู้ลนิธฯิ 4,000,000.00 4,000,000.00

7 เงินบรจิาคเพ่ือการศึกษา 18,835,000.00 20,476,968.75 7 เงนิจัดสรรเข้ากองทนุ 20,065,941.25 0.00

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

ล า
ดับ

ล า
ดับงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย

รวมประมาณรายจ่ายทัง้สิน้
 

 
ข้อมูล ณ วันที ่6 มีนาคม  2563 
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1.5  ข้อมูลนักเรียน  
1.5.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

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

รวม 879 581 1,460 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 296 238 534 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 308 229 537 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 329 199 528 

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

 
1.5.2 จ ำนวนนักเรียนลกัษณะพิเศษ จ ำแนกตำมคุณลักษณะ  

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิกำร รอโอกำส ควำมสำมำรถพิเศษ 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 1 108 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 - 2 98 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 1 48 

รวม - 4 254 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 2 152 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 - - 141 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 - 1 - 

รวม - 3 293 
รวมท้ังหมด - 7 547 

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2563 
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  1.6  จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
1.6.1  สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ใน

ต ำแหน่ง  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ ์

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผูล้งนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต  

1 - 1 - - - 1 40 ปี 

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

รวม 168 140 308 71 144 91 1  
 

1.6.1.1   จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   116     คน คิดเป็นร้อยละ 98.30 
1.6.1.2   จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 (ครูณภัทร , ม.พัสกร) 
1.6.1.3   จ านวนผู้เรียนต่อครู  1 : 13 คน 
1.6.1.4   จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  50-55 คน 
 

 1.6.2  จ ำนวนครูผู้สอนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และค่ำเฉลี่ยจ ำนวนชั่วโมงในกำรสอนของครู 1 คน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดำห ์ หมำยเหตุ 

-ภาษาไทย 11 17  
-คณิตศาสตร์ 16 10  
-วิทยาศาสตร์ 27 17  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 20  
-สุขศึกษาพลศึกษา 13 13  
-ศิลปะ 12 16  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 18  
-ภาษาต่างประเทศ 18 29  
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1.7  สรุปจ ำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผูส้อน 

  กิจกรรมนักเรียน  

- ลูกเสือ 60 
- เนตรนาร ี - 
- ยุวกาชาด - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 42 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) 8 
- กิจกรรมชุมนมุ ชมรม 120 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - 

   กิจกรรมแนะแนว 5 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 42 

 
 
1.8  สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง - - - - - 
ลกูเสือ เนตรนารี สามัญ  - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 60 60 - -  
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามญั - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 42 - - - - 

รวม 60 60 - -  
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1.9 รำงวัลที่โรงเรียนได้รับ  
1.9.1  ผลงำนดีเด่นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. 

ครูชนิดา  ไชยชนะ 
ครูสุทธิรักษ์  ไชยวุฒิ 

ครูดีเด่น เนื่องในวันครูเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม ่

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

มาสเตอร์กมล  กาบสุวรรณ 
มาสเตอร์เมธาสิทธ์ิ  สุขประชาพันธุ์ 

เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปฏบิัตหิน้าท่ี 
30 ปี ประจ าปี 2562 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม ่วันท่ี 18 ก.พ. 63 

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

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดเีด่น 
ประจ าปีพ.ศ. 2563 

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

เอกชนภาคเหนือ 
วันท่ี 18 ก.พ. 63 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 
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1.10  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

-  งานพยาบาล 
- งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและ
จราจร 
- งานโภชนาการ 

- งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำมูลนิธิฯ 

 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 

 

 ผู้จัดกำร 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 

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

สัมพันธ์ชุมชน 
   -  งานการเงิน บัญชีและ

งบประมาณ 
-  งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 

   -  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
     
 

 

-  งานนโยบายและแผน  
-  งาน ม าต รฐาน แ ละป ระ กั น คุณ ภ าพ
การศึกษา 

-  งานบริหารบุคคล 
-  งานวิจัยและพัฒนา 

-  งานดนตรี 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 

 

 

 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

    -  งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  งานกิจกรรม 

-  งานกีฬา 

-  งานลูกเสือ-เนตรนารีและนศท. 
-  งานอภิบาล 
-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

 สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

- งานหลักสูตร 

- งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 
- งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
- งานกลุ่มสาระฯ  
- งาน EP 

- งานห้องสมุด 

- งานแนะแนว 
- งานวิเทศสัมพันธแ์ละส่งเสริมการศึกษาต่อ 
-  งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

32 

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

 

2. ข้อมูลพื้นฐำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
2.1  ปรัชญำ และเป้ำหมำยของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์ำเบรียลแห่งประเทศไทย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดาผู้ยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของ
นักบุญมงฟอร์ต จึงได้ยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของท่าน 2 ประการคือ 
 
 
 
 
 
 
2.2  วิสัยทัศน์   

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต 
 

 
2.3  เป้ำหมำยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
 
       1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ภายใต้บรรยากาศของเสถียรภาพ
และความรัก 
 2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตย    รู้รักษา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ 
 3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียน
เป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทัศนะกว้างไกล รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ 
 4. เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และการผนึกก าลังความดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยการศึกษาและเข้าใจอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอื่น เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์ 
 
2.4 วัตถุประสงคข์องโรงเรียน  
 
 1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ให้บริการด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ให้บริการด้านท่ีพักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของโรงเรียน 
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2.5  นโยบำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 
 

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

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

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

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

ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การเสรมิสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและก าลังใจ 
7. เสรมิสร้างระบบและพัฒนาคณุภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี

ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก 
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

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

ในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
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2.6  เอกลักษณ์-อัตลักษณข์องโรงเรียน 
2.6.1 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 

ประสบการณ ์

โลกกว้าง 

กรอบ / บรบิท 

ร่วม

พัฒนา 

อิ่มเอบิ 

     -  สังคม   -  อารมณ ์

     -  ร่างกาย -  จิตวญิญาณ 

     -  ปัญญา 

อบอุน่ 

อาร ี

มคีุณธรรม คุณภาพสากล 

แสวง

หา 

ภูมหิลงั / ประวัติศาสตร ์

ขุมทรัพย์ในตน 

ประกายของพระเจา้ , พทุธะ 

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

สิทธิ 

โลกสากล 
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้น า “วิถีมงฟอร์ต” ที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมง
ฟอร์ต ท่ีเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคน มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีประกายของพระเจ้า มีพุทธะ และขุมทรัพย์ในตน” มาเป็นอัตลักษณ์ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการ ผ่านการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีหลากหลาย โดยน านักเรียนไปสัมผัสชีวิต จุ่มตัว ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ ชุมชน องค์กร สิ่งแวดล้อมภายนอก 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้ได้รับประสบการณ์ตรงส่งผลให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง
และพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่ครบทั้ง 5 มิติ กล่าวคือ มิติทางสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ โดยยึดหลัก
และกระท าทุกอย่างเพื่อ “พระเจ้าเท่านั้น” โดยมีปรัชญาของโรงเรียน คือ 

1) จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต  
   2) LABOR  OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ น ามาซึ่งความส าเร็จ  
 เมื่อกระบวนการดังกล่าว ได้ถูกขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภูมิดังกล่าว ที่แสดงถึง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโรงเรียน จึงเป็นวัฎจักรแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการจัดการศึกษา “ตามวิถีมงฟอร์ต” ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่จะน านักเรียน และบุคลากรเข้าสู่โลกสากล อย่างมีสัจธรรม และความรักสากล “MONTFORT = GOD 
ALONE  

 
 
 
 
 

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

2.7.1  วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)   
 “โรงเรียนแห่งคณุภาพ  และมาตรฐานสากล  ตามวิถีมงฟอร์ต” 

  
2.7.2  พันธกิจโรงเรียน (Mission)    

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ตามแผนและนโยบายมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรยีนให้มีมาตรฐาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 
 

2.7.3  คุณค่ำหลัก 
1.  ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร) 

2.  มีวิริยะ  อุตสาหะ 

3.  รับผิดชอบต่อสังคม 

 

2.7.4   วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย / ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

วัตถุประสงค์  

  1.  เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
  2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้มีมาตรฐานสากล 

  3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2.7.5  เป้ำหมำย 

  1.  พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
   2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

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

5.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6.  บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 

  7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
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           2.7.6 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

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

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

การศึกษาของโรงเรยีนที่ประสบความส าเร็จ  
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2.8  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 พัฒนานกัเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
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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ด าเนินการแล้ว ไมไ่ด้ด าเนินการ

งาน โครงการ กิจกรรม รวม งาน โครงการ กิจกรรม รวม งาน โครงการ กิจกรรม รวม บรรลุ ร้อยละ ไมบ่รรลุ ร้อยละ ก าลังสรปุผล ร้อยละ ไมไ่ด้ด าเนินการ ร้อยละ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฝ่ายกิจการนักเรียน

การด าเนินงาน จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ฝ่าย

ฝ่ายธุรการ - การเงนิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส านักผู้อ านวยการ

ฝ่ายวชิาการ

รวมงาน/โครงการ/

กิจกรรมทั้งสิ้น

3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 
 

 
          

 

 

 

 

 

จำกตำรำงพบว่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562  ตามโครงสร้าง      
 การบริหารงานโรงเรียน 5 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย 32 งาน 14 โครงการ 208 กิจกรรม  ซึ่งจากผลการด าเนินการดังกล่าว  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีการศึกษา  2562 จ านวน 32 งาน 12 โครงการ  
184  กิจรรม คิดเป็นร้อยละ 89.76  ไม่บรรลุ จ านวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.79 ก าลังสรุปผล  
จ านวน 6 กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 2.36 และไม่ได้ด าเนินการ   ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 โครงการ  
16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.09 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
    4.1.1 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษำปีที่ 3 
 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน   
ที่เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 
(O-NET) 

*** 

ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนำกำร
เทียบกับร้อย

ละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศำสตร์ 468 468 55.16 60.8 69.75 70.25 0.5 0.72 ลด 
วิทยำศำสตร์ 468 468 26.73 51.55 56.08 52.84 -3.24 -5.78 ลด 

ภำษำไทย 468 467 30.07 41.87 46.87 37.23 -9.64 -20.57 ลด 
ภำษำอังกฤษ 468 468 33.25 52.37 51.97 61.21 9.24 17.78 เพิ่ม 

  
 

 4.1.2  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษำปทีี่ 6  

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน   
ที่เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลกำร
ทดสอบ (O-NET) 

*** 

ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนำกำรเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 

(1) 

2561 

(2) 

2562 

(3) 

คณิตศำสตร์ 512 512 42.67 61.58 61.20 56.37 -5.21 -8.46 ลด 
วิทยำศำสตร์ 514 514 25.41 46.59 56.44 45.31 -1.28 -2.75 ลด 
ภำษำไทย 513 513 29.20 45.16 44.65 41.06 -4.1 -9.08 ลด 
ภำษำอังกฤษ 512 512 35.70 42.31 41.83 42.70 0.39 0.92 ลด 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

513 513 29.20 51.66 56.22 51.96 0.3 0.58 ลด 
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4.1.3  จ ำนวนและร้อยละของนกัเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ที ่ ชื่อวิชำ 

จ ำนวนนักเรียนที่ได้ผลกำรเรียน 3 - 4  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6   

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เฉลี่ย 

1  ภาษาไทย 
443 424 436 452 398 308 641 645 633 626 542 559 

86.57 
89.13 85.48 88.8 92.06 83.97 65.12 95.25 97.14 90.3 89.56 79.82 82.21 

2  คณิตศาสตร ์
569 621 675 543 586 629 902 963 818 868 429 400 

72.21 
57.24 62.6 68.74 55.3 61.81 66.49 80.9 87.31 75.53 80.52 88.09 81.97 

3  วิทยาศาสตร ์
1620 1767 1564 1569 1139 1095 1785 1696 1659 1831 863 998 

78.24 
81.49 89.06 79.63 79.89 80.1 77.17 72.38 69.88 68.27 75.82 76.71 88.48 

4 
 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1437 1366 1371 1399 1248 1373 1622 1507 1736 1622 624 539 
92.11 

96.38 91.8 93.08 94.98 87.76 96.76 92.69 87.16 99.83 93.7 91.9 79.26 

5 
 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

984 978 978 968 943 925 529 518 539 519 513 481 
97.75 

98.99 98.59 99.59 98.57 99.47 97.78 97.96 97.19 99.81 96.65 97.34 91.1 

6  ศิลปะ 
987 850 980 954 823 945 562 530 543 569 483 499 

94.25 
99.3 85.69 99.8 97.15 86.81 99.89 97.57 93.15 93.62 98.61 88.3 91.06 

7 
 การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

425 415 407 416 894 925 560 556 538 474 441 433 
89.15 

85.51 83.67 82.89 84.73 94.3 97.78 99.47 100 93.08 82.72 83.68 82.01 

8  ภาษาต่างประเทศ 
1241 1279 1162 1326 1044 1046 1310 1260 1597 1608 1159 1183 

86.30 
83.23 85.95 78.89 90.02 73.42 73.71 98.57 94.24 91.57 91.57 86.36 88.02 

 รวม 7706 7700 7573 7627 7075 7246 7911 7675 8063 8117 5054 5092 87.07 
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86.41 85.36 86.43 86.59 83.46 84.34 91.85 90.76 89.00 88.64 86.53 85.51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

43 

   4.1.4  ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) ของผู้เรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562 

ชั้น จ านวนนกัเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) จ าแนกตามช่วงคะแนน 

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

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

การศึกษา 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
  
 
 
 
 
  จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 ที่ก าหนดไว้ว่าร้อยละ 87 ของผลสัมฤทธ์ินักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.26 
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 4.2  สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
 
 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

จ ำนวน
นักเรียน 

 
ร้อยละที่ได้ 

 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์จำกกำรอบรมในชั้นเรียน (Home Room) 

 
ร้อยละที่ได้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3,037 100 1. เราลูกมงฟอรต์ฯแต่งกายถูกต้อง และเหมาะสมทุกโอกาส 95.50 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 3,037 100 2.เราลูกมงฟอร์ตฯท าความเคารพ และทักทายกันด้วยการไหว้ทุกครัง้ 97.57 
3. มีวันัย 3,037 99.84 3.เราลูกมงฟอร์ตฯมีสัมมาคารวะ และกิรยิาวาจาสุภาพ 97.43 
4. ใฝ่เรียนรู้ 3,037 99.88 4.เราลูกมงฟอร์ตฯความวิริยะ อุตสาหะ สามัคคี มีน้ าใจและเสยีสละ 96.41 
5. อยู่อย่างพอเพียง 3,037 99.96 5.เราลูกมงฟอร์ตฯ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และใฝรู่้ใฝ่เรียน 95.10 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 3,037 99.91 6.เราลูกมงฟอร์ตฯ เป็นคนซื่อสัตย ์ประหยัด กตัญญู และตรงต่อเวลา 95.52 
7. รักความเป็นไทย 3,037 100 7.เราลูกมงฟอร์ตฯ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และการพนัน 98.21 
8. มีจิตสาธารณะ 3,037 100 8.เราลูกมงฟอร์ตฯ รักษ์ความสะอาด และเห็นคณุค่าสาธารณสมบัติ  ของ

โรงเรียน 
96.97 

9. มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี 3,037 100 9.เราลูกมงฟอร์ตฯปฏิบัติตาม กฎ กติกา ของโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ  
ด้วยความเคารพ ความเข้าใจและเต็มใจ 

96.93 

 3,037 - 10.เราลูกมงฟอรต์ฯ ธ ารงไวซ้ึ่ง ช่ือเสียง เกียรติยศ  ของครอบครัว และ
โรงเรียน 

98.46 

สรุปผลกำรประเมิน  99.96 สรุปผลกำรประเมิน 96.81 
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4.3  สรุปผลน้ ำหนัก ส่วนสูง และผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

สรุปภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ าหนัก-ส่วนสูง) นักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของกรมอนามัย  พบว่าผู้เรียนร้อยละ  76.03  อยู่ในเกณฑ์สมส่วนดังตาราง 

 
ตำรำงสรุปกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงนกัเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 

เกณฑ์ภำวะกำร
เจริญเติบโต 

จ ำนวน นร. ร้อยละ 

อ้วน 230 7.48 
เริ่มอ้วน 163 5.33 
ท้วม 165 5.35 
สมส่วน 2,330 76.03 
ค่อนข้างผอม 102 3.38 
ผอม 73 2.44 
รวม 3,063 100 

                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 
 

สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผูเ้รียน ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแต่ปาน
กลาง ดี ดีมากคดิเป็นร้อยละ 85.91 

 
ระดับสมรรถภำพทำงกำยของนกัเรียน ร้อยละ 

ระดับดีมาก 14.35 

ระดับด ี 31.59 

ระดับปานกลาง 39.97 

รวมระดับปำนกลำง – ดีมำก 85.91 

ระดับต่ า 13.56 

ระดับต่ ามาก 0.52 

รวมระดับต่ ำมำก – ต่ ำ 14.09 

รวมทุกระดับ 100.00 

 
          ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 
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4.4   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
   สรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2561 ถึง ปีกำรศึกษำ 2562  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ระดับชั้น ม.3 

เพ่ิม/ลด 
ระดับชั้น ม.6 

เพ่ิม/ลด 
2561 2562 ผลต่ำง 2561 2562 ผลต่ำง 

ภาษาไทย 69.75 70.25 0.50 เพ่ิม 61.20 56.37 -4.83 ลด 

คณิตศาสตร ์ 56.08 52.84 -3.24 ลด 56.44 45.31 -11.13 ลด 

วิทยาศาสตร ์ 46.87 37.23 -9.64 ลด 44.65 41.06 -3.59 ลด 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-   - - 41.83 42.70 
0.87 

เพ่ิม 

ภาษาอังกฤษ 51.97 61.21 9.24 เพ่ิม 56.22 51.96 -4.26 ลด 

เฉลี่ยรวม 56.17 55.38 -0.78 ลด 52.07 47.48 -4.59 ลด 

 
  จากตารางการสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2562 ผลปรากฏว่า  
 จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-NET เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2561 ผลปรากฏว่า ระดับช้ัน ม.3 
มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-NET เพิ่มขึ้น 2 วิชา คือ วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีวิชาที่ผลคะแนนเฉลี่ย
ลดลง คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่วนระดับช้ัน ม.6 มีผลคะแนนการสอบระดับชาติ O-NET ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ 
วิชาสังคมศึกษา ส่วนรายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
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4.5  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
 ค่ำประเมินมำตรฐำนภำษำอังกฤษจำกหน่วยงำนทดสอบภำษำอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง  

ระดับ 
ชั้น 

จ ำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำอังกฤษ (Common 
European Framework of 

Reference for Languages : 
CEFR)  

ผ่ำนกำรทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตำรำงมำตรฐำน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ม.1 55 55       สอบ Cambridge KET ผ่านเกณฑ์ A2 
ม.2 41 41       สอบ Cambridge PET ผ่านเกณฑ์ B1 
ม.3 45 36       สอบ Checkpoint (English) 
ม.4 44 -       - 
ม.5 43 31       สอบ IGCSE MOCK (English) ผ่านเกณฑ์ B 
ม.6 34 34       สอบ IELTS ผ่านเกณฑ์ 5.0 ขึ้นไป 

 
หมำยเหตุ : นักเรียนท่ีเข้าสอบเฉพาะนักเรียนแผนการเรียน English Program  
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5.  ผลงำนของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประเทศขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2562  
ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
1 นายธนภัทร  สีมาขจร ม.6/1 เหรียญเงิน การแข่งขัน ชีววิทยาโอลิมปิก

ระดับชาติ ครั้งท่ี 16 
5-10 เม.ย. 62 

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

17 เม.ย. – 8 
พฤษภาคม 62 

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

27-31 พ.ค. 
62 

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

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

30 เม.ย. – 5 
พ.ค. 62 

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

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

 

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

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

10-20 พ.ค. 
62 

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

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งท่่ี 35 บุรีรัมย์เกมส์ 

16 พ.ค. 62 

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

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

22 พ.ค. 62 

9 นายอังกฤษ  ทองขันธ์   รางวัลเหรียญทอง กบ 100 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศ 22 พ.ค. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
เมตร ท าลายสถิติ ใหม่ด้วย
เวลา 1.07 นาที และรางวัล
เหรียญทอง กบ 200 เมตร 
ท าล ายสถิติ ใหม่ ด้ วย เวลา 
2.26 นาที 

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

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

4-9 มิ.ย. 62 

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

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

28-30 มิ.ย. 
62 

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

10-14 มิ.ย. 
62 

13 นายพิศิษฐ์  ปลูกปัญญา 
นายณรัชด์  มานะสมัพันธ์สกลุ 

ม.6/1 
ม.5/2 

เหรียญเงินและคะแนนสูงสุด
ของภาคเหนือ 

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

10-14 มิ.ย. 
62 

14 นายภูบดี  กิตติวรรณ 
นายธนภัทร  สีมาขจร 

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

29 มิ.ย. 62 

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

ม.1/1 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็น
ตัวแทนประเทศไทยและเอเชีย
แปชิฟิก ไปน าเสนองานวิจัยที่
เมือง Detroit,Michigan USA 

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

14-18 ก.ค. 
62 

16 เด็กหญิงชลติา  ทองงามแท้ 
เด็กชายมนสันันท์  ว่องเกียรติถาวร 

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

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

14-16 ก.ค. 
62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
Thailand” 

17 นายอภิณัฐ  ชูเชิญ 
นายพุฒิเมธ  ค าเจริญ 
นายอนพัทย์  ไกรโพธิพัฒน ์

ม.5.5 รางวั ล ระดั บ นาน าชาติ  6 
รางวัล 

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

20-21 ก.ค. 
62 

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

25-27 ก.ค. 
62 

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

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

27-28 ก.ค. 
62 

20 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ 
เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย 

ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ 

3 ส.ค. 62 

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

5-8 ส.ค. 62 

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

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

3-10 ส.ค. 62 

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

11 ส.ค. 62 

24 ด.ญ.ฬิรปพา บุญเพ็ง  
 

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

การแข่งขันออมสินยิมนาสติก
ศิลป์และ ยิมนาสติกแอโรบิกชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
39 

11 ส.ค. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
25  ด.ญ.นฤภร ไชยมะโน  ม.1/6 ประกาศนียบัตร การแข่งขันการประกวดศิลปะ

เด็กนานาชาติ ครั้งที่ 49 จัดขึ้นที่
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

17 ส.ค. 62 

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

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

7-9 ส.ค. 62 

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

ม.4/8 
ม.5/1 
ม.6/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
สุนทรพจน์ภ าษาจีน  และ
รางวัล  ชม เชยสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  

การแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก ครั้งท่ี 6 

17 ส.ค. 62 

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

8-12 ส.ค. 62 

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

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

2-4 ส.ค. 62 

30 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ 
เด็กชายอภิวิชญ์  กรกาญจนารักษ์ 
นายณฐนนท์  ลือวิฑูรเวชกิจ 

ม.2/1 
ม.2/1 
ม.3/8 

ชมเชย การแข่ งขันกิ จกรรมทดสอบ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

13 ส.ค. 62 

31 นางสาวณัฐวศา  กล่อมแก้ว 
นางสาวพีรดา  ลือวิฑรูเวชกิจ 
นายกิตตินนท์  สันธทรัพย? 

ม.5/2 
 

ม.6/1 

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

17 ส.ค. 62 

32 นายกิตติศักดิ์  กิตติรังส ี
นายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย 
นายกิตติยศ  ตรณุรัตน ์

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

17 ส.ค. 62 

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

17 ส.ค. 62 

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

19 ส.ค. 62 

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

การแข่ งขั น  ส แต็ ค ชิ งแชม ป์
ส่วนกลางแห่งประเทศไทย 

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

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

25 ส.ค. 62 

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

25 ส.ค. 62 

38 นายกิตติยศ  ตรณุรัตน ์
นายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย 
นายภูชิต  พลาศร ี

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

25 ส.ค. 62 

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

25 ส.ค. 62 

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

25 ส.ค. 62 

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

25 ส.ค. 62 

42 นายกิตติยศ  ตรณุรัตน ์
 

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

25 ส.ค. 62 

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

25 ส.ค. 62 

44 นายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย 
 

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

25 ส.ค. 62 

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

25 ส.ค. 62 

46 นายเดชาวัต  เรืองสังข ์
นายภัทรพล  ชัยพรเจรญิศร ี

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

28 ส.ค. 62 

47 เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช 
เด็กชายณภัทร  เจริญศลิป ์

ม.2/1 
ม.3/8 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

28 ส.ค. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
ตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรี
ยล ครั้งท่ี 1 

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

28 ส.ค. 62 

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

30 ส.ค. 62 

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

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

รางวัลชมเชย แข่ งขันคณิ ตศาสตร์ โอลิมปิ ก
ฮ่องกง ณ เขตพิเศษฮ่องกง 

 

51  นายวรภัทร  พฤกษ์ทยานนท์    
นายภูบดี    กิตติวรรณ            
นายภัทรชย   ชยางศู             
นางสาวปิยะธิดา   ปาลี           
 

ม.6/2 
ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/1 

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

30 ส.ค. – 2 
ก.ย. 62 

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

29-31 ส.ค. 
62 

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

31 ส.ค. 62 

54 นายพิศิษฐ์  ปลูกปัญญา ม.6/1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้
รางวัลชมเชย 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ชีววิทยา 

1 ก.ย. 62 

55 นายพนล  ธัญยาธีรพงษ ์
นางสาวศุภกานต์  เต็มวระปัญญา 
นางสาวพิชญา  กล่ าเกลื่อน 

ม.6/1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้
รางวัลชมเชย 

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

7 ก.ย. 62 

56 นายภูบดี  กิตติวรรณ 
นายธนภัทร  สีมาขจร 
นายกิตตินนท์  สันธทรัพย ์

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

7-8 ก.ย. 62 

57 นายธนภัทร  สีมาขจร 
 

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

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

7-8 ก.ย. 62 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
58 นางสาวปภาวรินท์  ทิพย์ชมภ ู  รับรางวัลผ่านเกณฑ์/เกียรติ

บัตร 
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎ 

7-8 ก.ย. 62 

59 ด.ญ. ธนัชญา  คงทวีบุญ 
นายภูมิพัฒน ์  เรือนทอง  
นายทัธชรัณย ์  ประพัฒน์โพธ์ิ 

ม.1/8 
ม.4/5 
ม.4/7 

เหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง 

รายการ ชิงชนะเลศิแห่งประเทศ
ไทย ภาค 5   

1st  PTT Thailand Swimming 
Championships 2019 

 

18-20 ต.ค. 
62 

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

30 ต.ค. – 3 
พ.ย. 62 

61 นางสาวณุทยา ดลิกพัฒนมงคล  แชมป์เปียนส์มวยไทยหญิง รุ่น 
52 กิโลกรัม 

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

30 พ.ย. 62 

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

3-12 ธ.ค. 62 

63 เด็กชายจจิรฎัฐ์ ชวชาติ รางวัลจาก  

 

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

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ All 
Thailand FSI & World Robot 
Sumo Tournament 2019 

10 ม.ค. 63 
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6. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร (ปรับตำมนโยบำยแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   

 
 

7. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ที่ผ่ำนมำ 
 

รอบกำรประเมิน 
ระดับผลกำรประเมิน 

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

สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2561 
 

จุดเด่น 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

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

สรุปผู้เรียนมีควำมส ำเร็จและผลงำนดีเด่นเป็นประจักษ์ ปีกำรศึกษำ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

57 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
2. โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร การนเิทศการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยมเีครือ่งมือในการก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตร การเรยีนการสอนและการวดัผลประเมินผล มีการสรุปรายงานผล
สะท้อนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

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

4. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศรม่รืน่ ปลอดภัย ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้มอย่างถูกต้องและคุ้มคา่  

5. โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรทั้งในและต่างประเทศท่ีส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมและ
การท าข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรยีนการสอน (MOU) ได้แก ่ประเทศจีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สงิคโปร์   

 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

1. ครูผูส้อนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ั้งในและนอก
ห้องเรียน เช่น การสอนแบบโครงงาน / วิจัย / สร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการเรยีนรูด้้วยกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปญัหา เป็นต้น 

2. ครูมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ศึกษา แสวงหาความรู้ในการท าวิจัยในช้ันเรียนและวิจัยเพื่อ
พัฒนา มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 จุดควรพัฒนำ 
  ด้ำนผู้เรียน 

1. การปลูกฝั่งผู้เรียนให้รักษาความสะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือผนัง
อาคารเรียน เป็นต้น 

2. รายงานสรุปสะท้อนภาวการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 คือ อ้วนร้อยละ 8.42  เริ่มอ้วนร้อยละ 6.01 
ท้วมร้อยละ 5.76 รวมเป็นร้อยละ 20.19  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.67  ผอมร้อยละ 2.40 รวมเป็น 6.07 และสมส่วนร้อย
ละ 73.74 งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่สมส่วน ให้มีสุขภาพกายที่ดี 

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

 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เครื่องมือในการประเมินผล ให้ถูกต้อง  

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

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 
2. การน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการ

เรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ครูระดับช้ัน ครูประจ าช้ันและผู้เกี่ยวข้องควรการปลูกฝั่งผู้เรียนให้
รักษาความสะอาด สมบัติส่วนร่วม เช่น การทิ้งขยะลงในถังขยะ  การไม่ขีดเขียนบนโต๊ะ หรือผนังอาคารเรียน เป็นต้น 

2. งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนใน
กลุ่มที่ไม่สมส่วน ให้มีสุขภาพกายที่ดี อาจอยู่ในรูปแบบกิจกรรมชมรม มีการติดตามประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อเป็น
แนวทางร่วมกัน มีการรายงานผลตรวจเช็คพัฒนาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3. ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ควรจัดติวความรู้และจัดสอบ Mock Tests วัดคุณภาพผู้เรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ 
เช่น  Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, IELTS etc. ให้กับ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

1. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เครื่องมือในการประเมินผล ให้ถูกต้อง  

2. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ควรทบทวนกระบวนการส่งเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเข้าใช้การบริหารจดัในระบบ SWIS แผนงาน โครงการ ให้ครบกระบวนการ PDCA ให้ถูกต้อง
สมบูรณ ์

 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. ครูผูส้อนควรมีการใช้สื่อในการจดัการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย 

2. ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร งานจัดการเรยีนการสอนและนเิทศ งานวัดและประเมินผล ควรประชุมทบทวนการน าผลการ
วัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายและน าข้อมลูมาใช้ในการพฒันาผู้เรยีนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  

-   ไม่มี  - 

9.  หน่วยงำนภำยนอกที่โรงเรียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

       สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 
 

 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ผ่ำน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 

ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  

การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  81.00 3,037 2,942 96.88 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

-   2,781 91.59  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

-   2,769 98.51  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

-   3,033 97.80  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

 

 

-   3,025 99.63  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  89.00 3,037 3,016 99.32 ยอดเย่ียม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

 

 

-   3,024 99.58  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  

 

 

-   2,999 98.77  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี
เหตุผล 

 

 

-   3,025 99.63  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   93.00 3,037 2,983 98.25 ยอดเย่ียม 

ส่วนที ่3 ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ผ่ำน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 

ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

 

 

-   2,977 98.04  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

 

 

-   2,990 98.46  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  93.00 3,037 3,011 99.17 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 -   3,033 99.89  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

 -   2,990 98.46  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  87.00 3,126 2,799 89.57 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

 -   2,884 92.26  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิม 

 -   2,884 92.26  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ 

 -   982 -5.37  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  89.00 3,037 2,916 96.04 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

 -   3,037 100  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

 -   2,796 92.08  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ผ่ำน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 

ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

ท างานหรืองานอาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  95.00 3,037 2,951 96.87 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   

 -   2,965 96.81  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

 -   2,945 96.93  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   92.00 3,037 2,958 97.41 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย  
 -   3,037 100  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

 -   2,282 93.10  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  93.00 3,037 2,866 94.40 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

 -   2,866 94.40  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   88.90 3,037 2,866 94.40 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 -   2,848 93.78  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

 -   2,934 95.02  

สรุปผลกำรประเมิน 95.77 ยอดเย่ียม 
 
หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเดน็พิจารณา 
                                                               จ านวนประเดน็พิจารณา 
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แปลผลระดับคณุภาพ        
ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง   ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ด ี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     

 ยอดเยี่ยม  ร้อยละ   90.00 – 100    

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1 
ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 

1.1ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้

ก ำหนด 

- ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะ 3Rs ประกอบด้วย 
2.2.1.1(1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ม.1-ม.6 อ่านออก (Reading)  
โดยใช้ข้อสอบอ่านและวิเคราะห์ 
2.2.1.1(2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ม.1-ม.6 เขียนได้ (Writing) โดยใช้
ข้อสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Test) จากตัวช้ีวัดความส าเร็จ 1.9.2 – 
1.9.5 
2.2.1.1(3) ร้อยละ 80 ของนัก เรียนในแต่ละระดับ ช้ัน ม .1 -ม.6  คิดเลขเป็น 
(arithmetic) โดยใช้เกรดในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะ 8Cs 
2.2.1.2(2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่ อ (Communications, Information and Media Literacy) แ ล ะ  ทั ก ษ ะ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy)  
โดยผ่ านผู้ รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่ มสาระ
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และอีก 5 กลุ่มสาระ  งานห้องสมุดเป็น
หน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- กลุ่มสำระภำษำไทย 
จากเอกสารแผนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย พบว่า ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ในแต่ละ
ระดับชั้น อาทิเช่น  
ระดับชั้น ม.1 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย สมบัติวรรณคดีไทย  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ฟ. ฮีแลร์ ได้อย่าง
ถูกต้อง (K,P) 

 
ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
  2. เพื่อให้นักเรียนอ่านจับใจความส าคญัจากนิทาน เรื่องสั้นหรือบทความได้อย่าง
ถูกต้อง (K,P 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 87.00 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ฟ. ฮีแลร์ และ
อ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน เรื่องสั้นหรือบทความได้อยา่งถูกต้อง 
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย คิดต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับจากการอ่าน
หนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องความสุขชองกะทิ และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวันได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 82.00 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับจาก
การอ่านหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องความสุขชองกะทิ และสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
สง่เสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 6 ช่ือหน่วย สุภาษิตพระร่วง  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้นักเรียนเล่าเรื่องย่อจากเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
2. เพื่อให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตพระร่วงที่
ฟังและดูได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องสุภาษิตพระร่วง  พูดแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตพระร่วงท่ีฟังและดูได้อย่างถูกต้อง 
ระดับชั้น ม.2 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 8 ช่ือหน่วย การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถจับใจความส าคญั สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่อง
ที่อ่านได้อย่างถูกต้อง(k,P) 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขยีนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง(k,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  85.00  มีทักษะการอ่านตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดให ้
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย ทักษะการเขียนหมั่นเพียรจ าได ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุข้อสังเกตการโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงาน
เขียนได้อยา่งถูกต้อง(K,P) 
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนบรรยายและพรรณนาได้อย่างถูกต้อง
(K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ   85.00  มีทักษะในการเขียนตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ที่ก าหนด
ไว ้
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย พูดดีมีเสนห่์ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการฟังและดสูื่อได้อยา่งถูกตอ้ง(K,P) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถพูดสรปุใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังและดไูด้อย่างถูกต้อง(K,P)
  
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือของ
ข่าวสารจากสื่อต่างๆได้อยา่งถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  85.00  มีทักษะในการสื่อสาร  (การพูด)  ตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนด 
ระดับชั้น ม.3 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พระอภัยมณี ตอนหนีนาง
ผีเสื้อสมุทร  (บทอาขยาน) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้ผู้เรียน อ่านออกเสยีงบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00 ของนักเรียน คิดเป็น 262 คนสามารถอ่านออกเสียงบทร้อย
กรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านทั้งการเอื้อนเสียงและอักขรควบกล้ าชัดเจน เว้น
จังหวะได้เหมาะสมและสามารถระบุใจความส าคัญรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่องที่อ่านได้  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี 
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นิทานค ากลอน เรื่อง พระอภัยมณี 
ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร (จดหมายกิจธุระ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนเขียน จดหมายกจิธุระได้ถูกต้อง 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมารยาทการเขียน 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 อธิบายหลักการขั้นตอนการเขียนจดหมายกิจธุระพร้อมทั้ง
แบบฟอร์มการเขียนจดหมายกิจธุระได้สามารถ บอกองค์ประกอบของจดหมายสามารถ
เขียนจดหมายกิจธุระชนิดต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบฟอร์มและมีมารยาทในการ
เขียน     
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บทพากษ์เอราวัน (โคลงสี่
สุภาพ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนแต่งบทร้อยกรอง(โคลงสี่สุภาพ,กาพย์ฉบัง,กาพย์ยานี)ได้ถูกต้อง (KP) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00  มีความรู้ความเข้าใจในบทร้อยกรอง เปรียบเทียบลักษณะ
แผนผังกับข้อมูลจากบทเรียน  บทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้อง  สามารถเติมบทร้อย
กรองโคลงสี่สุภาพตามต าแหน่งที่หายไปได้ถูกต้อง  สามารถแต่งร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ
ได้ถูกต้อง 
ระดับชั้น ม .4 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย  บทนมัสการมาตาปิตคุุณ และ
นมัสการอาจริยคณุจดุประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11 จาก
เรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณ และบทนมัสการ   อาจริยคุณได้ (K, P) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านตีความ แปลความ ขยายความเรื่องบทนมัสการมาตาปติุ
คุณ และนมัสการอาจรยิคณุได ้(K, P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 ออกเสียงบทประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 11 จาก
เรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคณุ และบทนมัสการได้  
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย นิราศนรินทรค์ าโคลง    
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านแล้วเขียนผังความคิดจากนิราศนรินทร์ค าโคลงได้ (K,P) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความได้ (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 92.00 สามารถอ่านแล้วเขียนผังความคดิจากนริาศนรินทรค์ าโคลง
และเขียนเรียงความ 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 2 หน่วย อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง    
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการสื่อสารของมนุษยไ์ด้อย่างถูกต้อง (K  P) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการส่งสารด้วยการเขียนได้อยา่งถูกต้อง ( K ) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 สามารถพูดต่อที่ประชุมชนได้ และมมีารยาทในการพูด 
ระดับชั้น ม.5 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1 นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง (K, P)   
2 นักเรียนตีความ แปลความ และขยายความจากการอ่านเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายได้ (K, P)   
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ตีความ แปลความ และขยาย
ความจากการอ่านเรื่องลลิิตตะเลงพ่ายได ้
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์    
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนเขียนจดหมายกจิธุระได ้(K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 เขียนจดหมายกจิธุระได ้
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนที่ 1 หน่วยที่ 2 ช่ือหน่วย คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์
ศาสตร์สงเคราะห์    
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนพูดแสดงทรรศนะได้เหมาะสม (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 พูดแสดงทรรศนะได้เหมาะสม 
ระดับชั้น ม.6 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย  ร้อยรสพจมาน  

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านวรรณคดี วรรณกรรมและวเิคราะห์รสวรรณคดี 
วรรณกรรมได้  (KP) 
พบว่า ผู้เรียนเป็นร้อยละ 90.00 สามารถอ่านวรรณคดี วรรณกรรมและวิเคราะหร์ส



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

66 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
วรรณคดี วรรณกรรม 
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย พินิจพิจารณาสาร  

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแสดงทรรศนะ  เขียนข้อความโต้แย้ง  เขียนบทโน้มน้าว

ใจได ้(K,P) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 สามารถเขียนแสดงทรรศนะ  เขียนข้อความโต้แย้ง  เขียน
บทโน้มน้าวใจ 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนที ่1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย พจีพจนาถ   

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารให้เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  (K ) 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ถ้อยค า ส านวน ระดบัของค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท  

(K ) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 98.00 สามารถใช้ภาษาสื่อสารให้เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  
การใช้ถ้อยค า ส านวน ระดับของค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท   
- กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 
ระดับชั้น ม.1 (วิชำภำษำอังกฤษ) 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย My favorite  คาบที่ 1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกเสียงช่ือทวีป ประเทศ และเมืองหลวงของประเทศต่างๆ รวมทั้งประโยคและ
ข้อความสั้นๆ ในบทสนทนาและเรือ่งสั้น  (K,P) 
2. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) อ่านจับใจความส าคญั (main idea) ตอบค าถามจากการอ่าน
เรื่องสั้น และจากการฟังบทสนทนา (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 สามารถอ่านออกเสียงช่ือทวีป ประเทศ และเมืองหลวงของ
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประโยคและข้อความสั้นๆ ในบทสนทนาและเรื่องสั้น  (K,P)ได้ บท
นี้ เรียนเรื่อง Amazing Spidey ซึ่ งนักเรียนส่วนใหญ่ เคยดูหนังเรื่อง  Spider man 
มาแล้ว ท าให้คุยกันได้รู้เรื่องและค่อนข้างสนุก  ผู้เรียนสามารถระบุหัวข้อเรื่อง (topic) 
อ่านจับใจความส าคัญ (main idea) ตอบค าถามจากการอ่านเรื่องสั้น และจากการฟัง
บทสนทนา (K,P)  ในบทนี้เรียนเรื่อง Parts of the body 
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 6 ช่ือหน่วย Holidays 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถพูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคดิเห็น บรรยาย

เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ๆตัว ได้

อย่างเหมาะสม (K,P) 

2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาน้ าเสยีง และกริยาท่าทาง สื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่าง

เหมาะสม (K,P) 

พบว่า ผู้ เรียนร้อยละ 85.00 สามารถเรียนรู้ค าศัพท์และเขียนประโยคเกี่ยวกับ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
Holiday: Safety first ได้เป็นอย่างดี การถามเนื้อเรื่องที่อ่าน การอ่านและฟังเพื่อหา
ข้อมูลเฉพาะ และการเขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่อง Holiday: Safety first ตามที่ได้
เรียนมาได้ นักเรียนสามารถระบุหัวข้อเรื่อง (topic) อ่านจับใจความส าคัญ (main idea) 
ตอบค าถามจากการอ่านเรื่องสั้น และจากการฟังบทสนทนา (K,P) 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย Hall of farm 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถ ตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้นได้

อย่างเหมาะสม (K,P) 

2. นักเรียนสามารถ สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 เข้าใจเนื้อหาที่เรียน บทนี้เรียนการเขียนปี ค.ศ.และการ
อ่านปี ค.ศ. แล้วครูให้นักเรียนเปรียบเทียบวิธีการอ่านปีในภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.2 (วิชำภำษำอังกฤษ) 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย Our Wonderful World คาบที่ 
7 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) 
และแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเรือ่งที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ประกอบ ( K , P ) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  89.44   สามารถอ่านออกเสยีงบทความได้ถูกต้อง และสามารถ
จับใจความส าคัญจากเรื่อง Going Extremer ได้เป็นอย่างด ี
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย Experiences คาบที่ 35 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านอย่างเหมาะสม ( K , P ) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 86.82 สามารถพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมจากหัวข้อเรื่อง 
Experiences of life time ได ้
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 2  หน่วยท่ี 2  ช่ือหน่วย Out and About คาบที่ 16 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษา น้ าเสียงและกริิยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ( K, P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 89.43 สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประ
เทสและภาษาไทยได้ดีจากการอ่านเรื่อง The Time Machine ได ้
ระดับชั้น ม.2 (วิชำภำษำจีน)   
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย ชีวิตในโรงเรยีน 1  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
1.  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง P 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 90.00 สามารถจดจ าความหมายของค าศัพท์ในบทเรียนได้อย่าง

แม่นย า จากการที่ครูเริ่มขึ้นบทเรียนในบท  你今天上了什么课  ซึ่งค าศัพท์ต่างๆ 
มีความเกี่ยวข้องและใกล้ตัวกับผู้เรียนมาก 
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย ธรรมชาติ  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  ผู้เรียนพูดและเขยีนค าศัพท์ในบทเรียนและส านวน ได้อย่างถูกตอ้ง P 
2.  ผู้เรียนเขียนค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างถูกต้อง P 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  85.00 สามารถเข้าใจเนื้อหาและแปลความหมายของกลอนบทนี้
ได้ จากท่ีครไูดส้อนส านวนการบอกสภาพอากาศจากหัวข้อ  四季真有趣 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย  การเปรียบเทียบราคาสินค้า  
จุดประสงค์การเรียนรู ้  
1.  ผู้เรียนสามารถน าค าศัพท์ ส านวนที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ K 
2.  ผู้เรียนพูดและเขยีนค าศัพท์ในบทเรียนและส านวน ได้อย่างถูกตอ้ง P 
3.  ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน ได้อย่างถูกต้อง P 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 90.00 สามารถบอกความหมายของส านวนการบอกความต้องการ
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถแปลประโยคจากจีนเป็นไทยและไทยเป็นจีนได้ จากที่ครู

สอนอธิบายการใช้กริยาบอกความต้องการ   要 และค าสันธาน  和、还 และ
โครงสร้างประโยคโดยยกตัวอย่างประโยคภาษาจีและแปลเป็นภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.3 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย Safe and Sound! 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน (K,P)  
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 75.00 สามารถอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อย
กรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย Believe it or not! 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ระบุและเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ
ที่ฟังหรืออ่าน (K,P) 
2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว 
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 85.00 สามารถระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ 
ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภท
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย Experiences 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณจ์ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม (K,P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 80.00 สามารถ เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียด
สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ใชค าขอรอง ใหค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบาย
อยาง เหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ อ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม และใช้
ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
ระดับชั้น ม.4 (วิชำภำษำอังกฤษ) 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนที่  1 หน่วยที่  1 ช่ือหน่วย Learn to know about 
yourself and friends 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจการใช้ประโยคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค าแนะน า  ค า
ช้ีแจง  ค าอธิบาย  ค าบรรยาย ในการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง (K) 
พบว่า ผู้เรียน 85 เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ใช้ในบทเรียน  นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความช านาญ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
เพิ่มขึ้นได้   
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย Communicate 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. นักเรียนสามารถสนทนา และเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้
ตัว ประสบการณ์ ได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 85 เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ใช้ในบทเรียน  
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความช านาญ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้เพิ่มขึ้นได้ 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนที่  1 หน่วยที่  1 ช่ือหน่วย Learn to know about 
yourself 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจการใช้ประโยคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค าแนะน า  ค าช้ีแจง  
ค าอธิบาย  ค าบรรยาย ในการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง (K) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 80  มีความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์การเรียนรูท้ี่ตั้งไว้  นักเรียน
สามารถเรียนรู้ ค าศัพท์  โครงสร้างประโยค  ได้อย่างดี   
ระดับชั้น ม.4 (ภำษำฝร่ังเศส) 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี    2 หน่วย    1     ช่ือหน่วย  Imane 1   คาบที่  1 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
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1. นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักอ่าน (K,P) 
2. นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญจากการฟังและอ่าน (K,P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 80.00  สามารถบอกความหมายของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองได้อย่างถูกต้อง สามารถอ่านออกเสียง สามารถเลือกใช้ภาษา ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได ้
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 5  ชื่อหน่วย  Alice 1  คาบที่ 30   
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนพูดและเขียนน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณต์่างๆ (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00 มีความรู้ ความเข้าใจ ค าศัพท์ ส านวนท่ีเกี่ยวกับครอบครัว 
นอกจากน้ี ยังสามารถพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ โดยใช้ภาษาและ
น้ าเสียงท่ีถูกต้อง 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 3 ชื่อหน่วย  Oscar 1      
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถสนทนาและเขยีนโต้ตอบข้อมลูเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆใกล้ตัว 
(K,P) 
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษา (K,P)     
3. นักเรียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
(K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 86.67 สามารถบอกความหมายของค าศัพท์ ส านวนที่อยู่ในบท
สนทนา สามารถสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมลู โดยเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน นอกจากน้ี นักเรียนยังสามารถผันกริยา Venir และสามารถท าแบบฝึกหัดท้าย
เรื่องได้อย่างถูกต้อง 
ระดับชั้น ม.5 (ภำษำฝร่ังเศส) 

ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี    2   หน่วยท่ี    1    ช่ือหน่วย Emilie 1   คาบท่ี  12 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสยีงข้อความได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  (K,P)      

2.  นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญจากการฟังและอ่านได้ (K,P) 

พบว่าผู้เรียนร้อยละ 80.00 มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับค าศัพท์ ส านวน ที่เกี่ยวกับ
องค์กรการกุศลต่างๆ สามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ สามารถถาม-
ตอบ โดยค าศัพท์ส านวนอย่างง่ายๆ ได ้
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 5 ช่ือหน่วย Antoine 1 คาบที่ 33-34    
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถพูดและเขียนบรรยายความรูส้ึกและแสดงความคดิเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อย่างมเีหตผุล (K,P)     
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พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 70.00 มีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาไวยากรณ์ เร่ือง 
ค าคุณศัพท์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง สามารถอธิบายและสามารถท าแบบฝึกหัดได้อยา่ง
ถูกต้อง 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 5 ช่ือหน่วย Wassim 1    
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกบัตนเองและเรื่องต่างๆ ใกลต้ัวได ้(K,P) 
2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณจ์ าลองได้ (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00 มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับค าศัพท์ ส านวนเกี่ยวกับ
อาชีพ สามารถผันกริยา pouvoir  สามารถตั้งค าถามแบบ formelle และ informelle 
สามารถอธิบาย เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยคได้ 
ระดับชั้น ม.5 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย All in a day’ s work  

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. ผู้เรียนปฏิบัตติามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค า
บรรยายที่ฟังและอ่าน  

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.20 ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง 
ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน เพิ่มขึ้นและเข้าใจได้เป็นอยา่งดี 
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย Take a Break  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม (K,P) 
2. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกบักิจกรรม 
ประสบการณ์ อย่างมีเหตุผล (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 92.16 In-class writing assignment “A holiday where 
everything went wrong” โดยให้นักเรียนสอบเขียน Writing a story (1st person 
narrative) โดยใช้แบบฟอร์ม Essay outline sample ผู้เรยีนเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล 
บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านอย่าง
เหมาะสม และเขียนบรรยายความรู้สึก แสดงความคดิเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบการณ์อย่างมีเหตุผล 
การส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย Live & Learn  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟัง
และอ่าน 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 94.12  ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการใช้งานต่างๆ ค าช้ีแจง
ค าอธิบาย และค าบรรยายที่ฟังและอ่าน เพิ่มขึ้นและเข้าใจเป็นอย่างดีจากเรื่อง 
Vocabulary เรื่อง Student Life: study, education, research   
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ระดับชั้น ม.6 (ภำษำอังกฤษเพ่ิมเติม) 

ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี  1 หน่วยท่ี 5 ช่ือหน่วย Effective Reader 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถแปลส านวนที่ใช้ในการพาดหัวข่าวได้ถูกต้อง (K) 

2. นักเรียนสามารถแปลใจความส าคัญจากข่าว หรือท่ีอ่านได้ถูกต้อง (K) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 70.45 สามารถแปลส านวนที่ใช้ในการพาดหัวข่าว และแปล

ใจความส าคญัจากข่าว หรือท่ีอ่านได้ถูกต้อง 

ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย Grammar Blast 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถ ระบุ และเลือกใช้ค า หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างทางไวยากรณไ์ด้
อย่างถูกต้องตาม 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษ (K)  

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 70.45 สามารถ ระบุ และเลือกใช้ค า หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์ได ้

อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอังกฤษ 

ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย Idioms and Expressions 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ความสนใจของตนเอง 

เหตุการณ์ปัจจบุัน ข่าวหรือประเดน็ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม โดยใช้ค าศัพท์ ส านวน 

โครงสร้างทางภาษา ใด้อย่างต่อเนือ่งและเหมาะสม (K.P) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 70.00 สามารถสนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ความสนใจ
ของตนเอง เหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวหรือประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม โดยใช้
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างทางภาษา ได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกใช้ภาษา 
น้ าเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดับของบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้เหมาะสม และใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์
จ าลองต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
ระดับชั้น ม. 1 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย จ านวนตรรกยะ 
(เศษส่วน) 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนระบุหรือจ าแนกเศษส่วนได้ (K) 
2. เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนได้ (K) 
3. เพื่อให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนได้ (K) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 87.00 จ าแนกเศษส่วน เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและ
หาผลบวกและผลลบของเศษส่วนได้  
ระดับชั้น ม.2 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย การวัด 2 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. นักเรียนสามารถหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึม (K,P) 
2. นักเรียนสามารถหาพ้ืนท่ีผิวของทรงกระบอก (K,P) 
3. นักเรียนสามารถน าความเกี่ยวกับพ้ืนท่ีผิวของปริซึมไปใช้ในการแก้ปัญหา (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละร้อยละ 85 สามารถคิดค านวณพื้นท่ีผิวของปริซมึ  พ้ืนท่ีผิวของ
ทรงกระบอกได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
ระดับชั้น ม.3 
ส่งเสริมการคิดค านวณ :ภาคเรียนที่ 2 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย ระบบสมการเชิงเส้น 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้อย่างถูกต้อง (K,P) (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00  สามารถหาพื้นที่ผิวของปริซึมไดไ้ด้อย่างถูกต้อง  
ระดับชั้น ม.4 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : ภาคเรียนท่ี 1  หน่วยท่ี 1  ช่ือหน่วย  เซต 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.บอกความหมายของเซตและหาสมาชิกของเซตได้ (K,P) 
2.เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกของเซตได ้(K,P) 
3.เมื่อก าหนดเซตใด ๆ ใหส้ามารถบอกได้ว่าเซตใดเป็นเซตว่าง  เซตจ ากัด  เซตอนันต์
และเซตที่เท่ากันได ้(K,P) 
4.เขียนสับเซตของเซตที่ก าหนดใหไ้ด ้(K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 92.00 สามารถบอกความหมายของเซตและหาสมาชิกของเซต 
เขียนแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกของเซต ก าหนดเซต สมารถบอก
ได้ว่าเซตใดเป็นเซตว่าง เซตจ ากีด เซตอนันต์และเซตที่เท่ากันได ้
ระดับชั้น ม.5 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : ภาคเรียนท่ี  2     หน่วยท่ี 1    ช่ือหน่วย หลักการนับเบื้องต้น 
1 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถ เข้าใจหลักการบวกและการคณูการเรียงสับเปลีย่นและการจัดหมู่ได้ 

และระบุจ านวนใบตองที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์บายศรี(K,P) 

2. นักเรียนสามารถ ใช้หลักการบวกและการคณูการเรยีงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการ

แก้ปัญหาได้ (K,P) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 91.60  สามารถบวกและการคณูการเรียงสับเปลี่ยนและการจดัหมู่
ได้ และระบจุ านวนใบตองที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์บายศร ีใช้หลักการบวกและการคณู
การเรยีงสับเปลี่ยนและการจัดหมูใ่นการแก้ปัญหาได ้
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ระดับชั้น ม.6 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : ภาคเรียนท่ี  1     หน่วยท่ี 6    ช่ือหน่วย  ปริพันธ์ของฟังก์ชัน 

2 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องปริพันธ์จ ากัดเขตไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้     
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 78.77 สามารถน าความรูเ้รื่องปริพันธ์จ ากดัเขตไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้โจทย์ปญัหาได้ถูกต้อง   

มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1)  กิจกรรมวันสุนทรภู่ มีผลการประเมินร้อยละ 97.03 
2)  กิจกรรมวันภาษาไทย มีผลการประเมินร้อยละ 97.90 
3)  กิจกรรม Gifted สัมพันธ์ มีผลการประเมินร้อยละ 98.20 
4) กิจกรรมค่าย Gifted อังกฤษ มีผลการประเมินร้อยละ 97.60 
5) กิจกรรมค่าย Muti-Languages 4 ภาษา มีผลการประเมินร้อยละ 92.67 
6) กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส มีผลการประเมินร้อยละ 96.27 
- งำนห้องสมุด เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ได้มีการจัดหาสื่อการเรียนรู้
ไม่ว่าจะเป็น  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์ e-book   หรือแอ็พพลิเคช่ันต่าง ๆ ใน
โทรศัพท์มือถือ มาแนะน าการค้นหา  และการยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์
จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติม  ซึ่งมีในสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด และสถิติ
การยืมหนังสือของนักเรียนเป็นรายวัน  รายเดือน  รายภาคเรียน  และสรุปเป็นรายปี มี
กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
1)  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีผลการประเมินร้อยละ 95.00 
2)  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมดุ มีผลกาประเมินร้อยละ 90.00 
3)  กิจกรรมสมดุบันทึกรักการอ่าน มีผลกาประเมินร้อยละ 90.00 
- งำนหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีสื่อสารภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์
ระดับชั้น ดังนี ้
1) ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (Speaking Test) ผ่านเกณฑ์ 
Common European Framework Standard ระดับชั้น A2 ระดบัช้ัน ม.1-ม.5 มีผล
การประเมินร้อยละ 73.47 
- กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ จัดการเรียนการสอนส่งเสริมผู้เรียนคดิเลขเป็น (arithmetic’s) 
โดยใช้เกรดในรายวิชาคณิตศาสตร ์ระดับช้ัน ม.1-ม.6 มีผลการประเมินร้อยละ 99.63 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ในแต่ละ
ระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
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รำยกำร ระดับดีเย่ียม 
กำรอ่ำน 91.59 
กำรเขียน 98.51 
กำรสื่อสำร 97.80 
กำรคิดค ำนวณ 99.63 
เฉลี่ย 96.88 

 
ส่งผลใหผู้้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำยดังนี้  
- นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์ทิพย ์และนางสาวชญานิศ ถาวรรุ่งกิจ ไดร้ับ" รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขันรู้เฟือ่งเรื่องภาษาไทย" ระดับชั้น ม.ปลาย ในกิจกรรมเปิด
โลกวิชาการ โรงเรียนวชิรวิทยเ์ชียงใหม่ วันท่ี 22 มกราคม 2563 
- ด.ช. กวิน หล่อโชควัฒนา และเด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ไดร้ับ"รางวัลชนะเลิศ"การ
แข่งขันรู้เฟื่องเรื่องภาษาไทย" ระดบัช้ัน ม.ต้นในกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนวชิ
รวิทย์เชียงใหม ่วันท่ี 22 มกราคม 2563 
- ด.ช.นิธิศ มาลา นักเรียนระดับชั้น ม.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
เล่าเจีย้ (นิทานตลกค าเมือง) ในกิจกรรม "ข่วงผญาราชภฎัเชียงใหม ่สืบสานงานศลิป์" 
วันท่ี 15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่
- น.ส.สุพรรษา กฤตโยภาส ช้ัน ม.4/8 น.ส.ญาณิศา ธรรมชัยเดชา   ม.5/1 และ นาย
กิตติศักดิ์ กิตติรังส ี ม.6/1  ที่ได้รบัรางวัล จากการแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก ครั้งท่ี 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สุนทรพจน์ภาษาจีน และ
รางวัล ชมเชยสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จัดขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2562 
- นางสาวธลัฏฐ์  เตชะกัมพลสารกจิ  นายอนุกูล  กาวิล.   นายกษิเดช นพบุญญา
นนท์   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วมแข่งขันโต้วาที ญัตติทางรัฐศาสตร์ ในโครงการ
สิงห์แดงสญัจร ครั้งท่ี 11 

-  ด.ญ.รัญชนา บ ารุงทรัพย์สกลุ ช้ัน ม.2A ได้รบัรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Speaking 
Competition 2019 จากสถาบัน British Council โดยแข่งขันในวันท่ี 31 สิงหาคม 
2562 ณ British Club สีลม กรุงเทพ 
- เด็กชายธนกฤต แก้วจันทร์ ม.2/1 สอบมาตรฐาน Cambridge  
KET ได้คะแนนเต็ม distinction 150 /150 และนายพีรทัต กฤษณะประกรกิจ ม.5/1 
สอบมาตรฐาน Cambridge IELTS (Academic)ได้ overall band score 8/9 
- นักเรียนในระดบัช้ันม.1 และ ม.2 แผนการเรยีน EP  ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ  
Cambridge KET และ PET Outstanding ในระดับA2 และ B1 ดีเยี่ยม ประจ าปี
การศึกษา 2018 ทีผ่านมา คดิเป็นร้อยละ 83.78 ของผูเ้ข้าสอบทั้งหมด 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.88 
 
 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

76 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
2) มีความสามารถในการคดิ
วิ เ ค ร า ะ ห์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิ จ ารณ ญ าณ  อภิ ป ร าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การคิดจ าแนกแยกแยะ คิด
ใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณา
อ ย่ า ง ร อ บ ค อ บ  โด ย ใ ช้
เห ตุ ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตั ดสิ น ใจมีการอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้
ก ำหนด 
2.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs & 8Cs) 
2.2.1.2(1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ม.1-ม.6 ที่มีทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) และทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ จากการเรียนการสอน อาทิเช่น 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- งำนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่  1  หน่วยท่ี  4 ช่ือหน่วย  เลขยกก าลัง  
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเปน็จ านวนเต็มบวก 
และหาคา่ของเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเตม็บวกได้ (K,P) 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคณูของเลขยกก าลัง เมื่อเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเตม็บวก
ได้ (K,P) 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขยีนอธิบายขั้นตอนวิธีการหาผลคณูของเลขยกก าลัง เมื่อเลข
ช้ีก าลังเป็นจ านวนเตม็บวกได้ (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 เข้าใจความหมายของเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวน
เต็มบวก และหาค่าของเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเตม็บวก หาผลคณูของเลข
ยกก าลัง เมื่อเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก และเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการหาผลคณู
ของเลขยกก าลัง เมื่อเลขช้ีก าลังเปน็จ านวนเต็มบวกได้  
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 6 ช่ือหน่วย เส้นขนาน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถบอกสมบัติของเส้นขนานและเงื่อนไขที่ท าให้เส้นตรงสองเส้นขนาน
กันได้   
2. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน และน าไปพิจารณาได้ว่า เส้นตรงหรือ
ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน 
3. เมื่อก าหนดให้เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งให้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่า มมุคู่ใด
เป็นมุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ บอกสมบัติของเส้นขนาน โดยสามารถวิเคราะห์และ
ใช้คุณสมบตัิของเส้นขนาน ต่างๆได้อย่างถูกต้อง  
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที ่ 2     หน่วยท่ี 2    ช่ือหน่วย  ระบบสมการเชิงเส้น  
จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้ปัญหาพร้อมท้ัง

 
ยอดเยี่ยม 
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ตระหนักถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบได้ (K,P)  
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00   สามารถน าระบบสมการเชงิเส้นสองตัวแปรไปใช้
แก้ปัญหาพร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได ้
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที่ 1  หน่วยท่ี 1  ช่ือหน่วย เซต 
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1.บอกความหมายของเอกภพสัมพัทธ์ได ้(K,P) 
2.เขียนแผนภาพของเวนน-์ออยเลอร์แสดงความสัมพันธ์ของเซตในกรณีตา่ง ๆ ได ้(K,P) 
3.หาเซตที่เกดิจากการยูเนียนกันระหว่างเซตที่ก าหนดให้ตั้งแต่  2  เซตขึ้นไปได้ (K,P) 
4.หาเซตที่เกดิจากการอินเตอรเ์ซกชันระหว่าง เซตที่ก าหนดให้ตั้งแต่  2  เซตขึ้นไปได้ 
(K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 บอกความหมายของเอกภพสัมพันธ์ เขยี่นแผนภาพของ
เวนน-์ออยเลอร์แสดงความสัมพันธ์ของเซตในกรณีตา่ง ๆ ได ้หาเซตที่เกิดจากการ
ยูเนียนกันระหว่างเซตที่ก าหนดใหต้ั้งแต่  2  เซตขึ้นไปและหาเซตที่เกิดจากการอินเตอร์
เซกชันระหว่าง เซตที่ก าหนดให้ตั้งแต่  2  เซตขึ้นไปได ้ 
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที ่ 2     หน่วยท่ี 1    ช่ือหน่วย  หลักการนับเบื้องต้น 1 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถ เข้าใจหลักการบวกและการคณูการเรียงสับเปลีย่นและการจัดหมู่ได้ 

และระบุจ านวนใบตองที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์บายศรี(K,P) 

2. นักเรียนสามารถ ใช้หลักการบวกและการคณูการเรยีงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการ

แก้ปัญหาได้ (K,P) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 91.60  สามารถเข้าใจหลักการบวกและการคณูการเรียงสับเปลีย่น

และการจัดหมู่ได้ และระบุจ านวนใบตองที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์บายศรี ใช้

หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยนและการจดัหมู่ในการแก้ปัญหาได้  

ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรยีนที ่ 1     หน่วยท่ี 4    ช่ือหน่วย  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 2 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถ เข้าใจหลักการบวกและการคณูการเรียงสับเปลีย่นและการจัดหมู่ได้ 

และระบุจ านวนใบตองที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์บายศรี(K,P) 

2. นักเรียนสามารถ ใช้หลักการบวกและการคณูการเรยีงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการ

แก้ปัญหาได้ (K,P) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 91.60 สามารถ เข้าใจหลักการบวกและการคณูการเรียงสับเปลีย่น

และการจัดหมู่ได้ และระบุจ านวนใบตองที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์บายศรี  ใช้

หลักการบวกและการคูณการเรียงสับเปลี่ยนและการจดัหมู่ในการแก้ปัญหาได้ 
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- กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย โครงสร้างพื้นฐานของเซลล ์
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายโครงสรา้งของเซลลไ์ด ้
2. สามารถใช้กล้องจุลทรรศนไ์ด ้
3. อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงลักษณะรูปร่างของเซลล์ได ้
4. มีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของเซลล ์
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 ความสามารถในการแก้ปญัหา  การคดิ  การสื่อสาร        
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที ่1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย   Kinematics วิชาวิทยาศาสตรส์ากล 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. Meaning of speed and velocity 
2. Calculate speed and average speed using formula. 
3. Understand uniform and non-uniform acceleration. Calculate uniform 
acceleration using formula. 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 9.00 มีความสามารถในการคดิค านวณความเร็วและความเร่งจาก
การด าเนินชีวิตประจ าวันไดเ้ช่น การค านวณความเร็วของรถที่ก าลังแล่นอยู่และคิดเป็น
อัตราเร่งโดยเฉลี่ยของรถที่ก าลังวิ่งอยู่ได้นอกจากน้ีนักเรียนยังได้มีการทดลองเป็นกลุ่มใน
การหาความเร็วเฉลี่ยและ 
ความเร่งของเฉลีย่ของเพื่อนๆ ในการวิ่งรอบสนาม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกลุม่รวมทั้งช่วยกันแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลองได้เป็นอย่างดี
นอกจากน้ียังมีการอภิปรายระหวา่งกลุ่มเพื่อร่วมกันหาค่าเฉลี่ยการวิ่งของเพื่อนทั้งห้อง 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที ่1 หน่วยท่ี  4  ช่ือหน่วย   เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ  2  วิชา
ชีววิทยา 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะส าคญัและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตสิง่มีชีวิตกลุ่มโพรทสิต์ 
/อาณาจักรโพรทสิตา (K,P)       
2. นักเรียนสามารถ อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ /
อาณาจักรฟังไจ (K,P)      
3. นักเรียนสามารถ อธิบายลักษณะส าคัญและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช /อาณาจักร
พืช (K,P)   
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 80.00 สามารถ อ่านคิด วิเคราะห์  เนื้อหา ตามจุดประสงค์ ได้ด ี
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 3  ช่ือหน่วย สารเคมีและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.นักเรียนสามารถวเิคราะห์ปัญหาจากการใช้ผลติภณัฑ์จากพอลิเมอร์ได ้



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

79 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ผลิตภณัฑ์จาก
พอลิเมอรไ์ด้ด ี
ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรยีนที ่ 2 หน่วยท่ี  1 ช่ือหน่วย   ทบทวน 1 ทบทวน 4 ปริมาณสารสมัพันธ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพือ่ให้นักเรียน ทบทวน อธิบาย และวิเคราะห์  การหา โมล ความสัมพันธ์ปรมิาณ
ทางเคมี  

       (แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ, Pat2) ได้อย่างถูกต้อง   (K,P)   
2. เพื่อให้นักเรียน ทบทวน อธิบาย และวิเคราะห์  การหาความเข้มข้น การเปลี่ยน
หน่วยของสารละลาย    

       (แนวข้อสอบ9 วิชาสามัญ, Pa2t) ได้อย่างถูกต้อง   (K,P)   
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 80.00 ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบเรื่อง  โมล ความสัมพันธ์ปรมิาณ
ทางเคมี การหา 
ความเข้มข้น การเปลี่ยนหน่วยของสารละลาย   การเตรียมสารละลายของสารละลาย 
สมบัติคอลิเกทีฟของสารละลาย  แนวข้อสอบ 9 วิชา  ได้ทั้งหมด ฝกึท าข้อสอบ 9 วิชา
สามัญ  โดยใช้ความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ  การหาปริมาณในสมการเคมี  
พิจารณาอยา่งรอบคอบด้วยเหตผุลประกอบการตดัสินใจ มีการอภปิรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และแก้ปญัหาอย่างมีเหตผุล   
มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1)  โครงการ ชวนน้องขึ้นดอย มีผลการประเมินร้อยละ 98.93 
2)  กิจกรรมค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ มผีลการประเมินร้อยละ 99.10 
3) กิจกรรมค่าย Gifted สัมพันธ์ มีผลการประเมินร้อยละ 98.20 
4) กิจกรรม MC Science Day Camp มีผลการประเมินร้อยละ 98.87 
เฉลี่ยรวม 98.77 
งำนวัดและประเมินผล ได้สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีนระดับชั้น ม.1-
ม.6 ดังนี ้
1) ความสามารถในการสื่อสาร มผีลการประเมินร้อยละ 99.87 
2) ความสามารถในการคิด มผีลการประเมินร้อยละ 99.58 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลการประเมินร้อยละ 99.63 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีผลการประเมินร้อยละ 99.87 
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลการประเมินร้อยละ 99.89 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำง
หลำกหลำย ดังนี้ 
-  เด็กชาย ธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขัน The 
Southeast Asian Mathematical Olympiad  (PaperD) 2019 
- เด็กชายณชพล พลเยี่ยม ได้รบัรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขัน The 
Southeast Asian Mathematical Olympiad  (PaperD) 2019 
- ด.ญ นารดา อุดรพิมพ ์รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันคณติศาสตร์นานาชาติ 
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ณ ประเทศไตห้วัน AIMO 2019(Asian International Mathematics Olympiad 
2019) 
-  เด็กชายปองพล  นวมครุฑ ไดร้บัรางวัลเหรียญทอง ภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2019 โดย ASMO THAI  
- นำงสำวปรีชญำพร  ไชยอ้ำย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรำงวัลบอร์ดนิทรรศกำร
ยอดเย่ียม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีฮำลำล ระดับประเทศ 
- เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ เดก็ชายอภิวิชญ์  กรกาญจนารักษ์ นายณฐนนท์  ลือวิฑูร
เวชกิจ 
รางวัลชมเชย การแข่งขันกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร ์
- นายณภัทรชย ชยางศ ุรางวัลเหรียญทองแดง แข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิกฮ่องกง ณ 
เขตพิเศษฮ่องกง 
- นายวรภัทร  พฤกษ์ทยานนท์   นายภูบดี    กิตติวรรณ  นายภัทร
ชย   ชยางศู  นางสาวปิยะธิดา   ปาลี    รางวัลเหรียญเงิน  แข่งขันคณิตศาสตร์ Hong 
Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) May 25,2019- 
Saturday (รอบประเทศไทย)  
- นายพิศิษฐ์  ปลูกปัญญา ผ่านเขา้รอบชิงชนะเลิศและได้รางวัลชมเชย การแข่งขัน
วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชีววิทยา 
-    เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก 
ระหว่างประเทศระดับมัธยมต้น ครั้งท่ี 16 (16th IJSO)  ณ เมืองโดฮา  รัฐกาตาร ์
 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 99.32 
 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองและการท างานเป็น
ทีม  เช่ือมโยงองค์ความรู้
และปะสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่ งใหม่  ๆ 
อ าจ เป็ น แ น วค ว าม คิ ด 
โครงงาน โครงการ ช้ินงาน 
ผลผลิต 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 ได้
ก ำหนด 
2.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs & 8Cs) 
2.2.1.2(1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ม.1-ม.6 ที่มีทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) และทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และอีก 5 กลุ่มสาระเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา 
ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ อาทิเช่น 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- งำนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย Dynamics วิชำวิทยำศำสตร์สำกล 
1. How balanced and unbalanced forces affect a body 
2. Effect of force on motion 
3. Identify forces acting on a body and draw free body diagrams 

 
ยอดเยี่ยม 
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4. Understand the effect of friction on the motion of a body. 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80% สามารถท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มภายใต้หัวข้อ 
Dynamics โดยแต่ละกลุ่มจะได้ท าการศึกษาอุปกรณ์พื้นฐานที่พบในชุมชน ท้องถิ่นของ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องแรง เพื่อน ามาออกแบบ สร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการออกแรง เช่น 
รอก คาน โดยเช่ือมโยงความรู้กับเรื่องที่เรียนในช้ันเรียน มีการระดมความคิดในการร่าง
แบบ ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยประยุกต์จาก
อุปกรณ์พื้นถ่ินท่ีพบตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยทุกกลุ่มจะต้องออกมาน าเสนอโครงงาน
ที่ได้ท าให้กับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งผลที่ได้นักเรียนสามารถสร้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแรงได้หลาย
แบบ ใช้งานได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย พลังงาน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูพลงังานทดแทนและอธิบายประเภทพลังงานทดแทนได ้
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 87.00 มีความรู้ สามารถสืบค้นข้อมูลรวบรวมความรู้พลังงาน
ทดแทน มีการวางแผนท างานเป็นทีม และอธิบายประเภทพลังงานทดแทนไดด้ ี
ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรยีนที่  1  หน่วยท่ี  6 ช่ือหน่วย  ทบทวน 2 พันธะเคมี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อใหน้ักเรียน  ทบทวน  วิเคราะห์การเกิด การเขยีนสตูร การอ่านช่ือ พลังงานการ
เกิด พลังงานการละลาย สมการไออนิก และสมบตัิทางกายภาพของสารประกอบไอ
ออนิกได้อย่างถูกต้อง   (K,P) 
2. เพื่อใหน้ักเรียน  ทบทวน  วิเคราะห์การเกิด การเขยีนสตูร การอ่านช่ือ รูปร่าง
โมเลกุล สภาพขั้ว พลังงานและความยาวพันธะ   และสมบัติทางกายภาพของ
สารประกอบไอออนิกได้อย่างถูกตอ้ง   (K,P)   
3. เพื่อใหน้ักเรียน วิเคราะห์  การเกิด และสมบตัิทางกายภาพของพันธะโลหะได้อย่าง
ถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 ทบทวนเนื้อหาเรื่อง  การเขียนสูตร การอ่านช่ือ  พลังงานการ
เกิด พลังงานการละลาย สมการไอออนิก และสมบัติทางกายภาพของสารประกอบไอออ
นิก  การเขียนสูตร การอ่านช่ือ รูปร่างโมเลกุล สภาพขั้ว พลังงานและความยาวพันธะ   
และสมบัติทางกายภาพของสารประกอบไอออนิก  การเกิด และสมบัติทางกายภาพของ
พันธะโลหะ  โดยผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ได้   
- งำนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่ 2  หน่วยท่ี  1  ช่ือหน่วย  แต่งห้องให้โลกสวย 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  อธิบายห้องต่างๆ ภายในบ้าน   
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2.  อธิบายรูปแบบการจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน 
3.  บอกถึงขั้นตอนการตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้าน 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00 สามารถอธิบายห้องต่างๆ ภายในบ้านและอธิบายรูปแบบ
การจัดและตกแต่งห้องต่างๆและขัน้ตอนการตกแต่งห้องต่างภายในบ้านและสามารถ
จัดท าออกมาในรูปแบบ Model โดยใช้กล่องลังกระดาษเหลือใช้ได้อย่างดี ส่วนอีกร้อย
ละ 20 ยังต้องอธิบายเพิ่มเตมิ 
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที่ 2  หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย C Programming for Project 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนใช้โปรแกรมภาษา C ในการออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้
อย่างสร้างสรรค์เพื่อผลิตนวัตกรรมที่แปลกใหม่ (K, P) 
2. นักเรียนใช้โปรแกรมภาษาซี เขียนโปรแกรมและน าเสนอ ตามหัวข้อโครงงานสามารถ
น าไปใช้ในเกิดประโยชน์ได ้(K, P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 80.00 สามารถเขียนข้อเสนอโครงการของนักเรียนตามหัวเรื่องที่

นักเรียนเลือกได้ ออกแบบวิเคราะห์การเขียน Algorithm and Flowchart ตามหัวข้อ

การเขียนข้อเสนอโครงการและตรวจสอบการท างานของ Algorithm and Flowchart 

ถึงการไหลของข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการเขียน code พัฒนาโปรแกรมได้นั กเรียนเขียน 

code โปรแกรมในโปรแกรม Dev C++ตามหัวข้อเรื่องที่นักเรียนได้ออกแบบและ

น าเสนอได้ 

ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย การพัฒนา Application   
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถพัฒนา Application  การแสดงภาพอย่างง่ายได้ (K,P)   
2. นักเรียนสามารถพัฒนา Application  เครื่องคิดเลขอย่างง่ายได ้(K,P)   
3. นักเรียนสามารถพัฒนา Application  ค านวนพื้นที่อย่างง่ายได้ (K,P)   
4. นักเรียนสามารถพัฒนา Application  แสดงแมสู่ตรคณูอย่างง่ายได้ (K,P)   
5. นักเรียนสามารถพัฒนา Application  ค านวนตามสูตรทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้ 
(K,P)   
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 98.00  ของนักเรียนระดับช้ัน ม.3  นักเรียนมทีักษะกระบวนการ
เรียนรูค้วามเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการท างาน อย่างครบถ้วน  
สามารถอธิบายและน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอธิบายความหมายของ Internet of Things 
(IoT)   น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถสร้างช้ินงาน Application ตามที่
ได้ออกแบบไวไ้ด้อย่างถูกต้อง ทั้ง 4 รายการ   
ระดับชั้น ม.4 Gifted Computer 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ช่ือหน่วย การพัฒนาโครงงาน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจจริยธรรมคอมพิวเตอร์และสามารถน าจริยธรรม
คอมพิวเตอรไ์ปใช้ได ้(K,P) 
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2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้
จรรยาบรรณในการท างานได ้(K,P) 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการพัฒนาโครงงานและสามารถสร้างโครงงาน
คอมพิวเตอรไ์ด ้(K,P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ  75.00 นักเรียนสามารถสังเกตจุดเด่นและจุดพฒันาโครงงานของ
ตนเองได้ อย่างครบถ้วน สามารถตั้งค่าหน้ากระดาษงานให้เหมาะสมตามที่ก าหนดไวไ้ด้
อย่างถูกต้อง และสามารถน าตัวละครที่ใช้ในแต่ละฉากเข้ามาในการสร้างช้ินงานได้อย่าง
ถูกต้อง  มีความซื่อสัตยส์ุจริตในการท างานของตนเอง ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ช่ือหน่วย โครงงานและสิ่งประดษิฐ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งในการท า
โครงงาน ได้อย่างถูกต้อง (K,P)  
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกข้ันตอนในการด าเนินโครงงาน ได้อยา่งถูกต้อง (K,P)  
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและทดลองโครงงานให้ท าภารกจิ ได้อย่างถูกต้อง 
(K,P) 
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปผลการทดลอง ได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
6. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเสนอโครงงาน ได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 95.00 ของนักเรียนระดับช้ัน ม.4  มีความรู้ตามจุดประสงค์การ
เรียนรูโ้ดยสามารถ เลือกโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการท าโครงงาน บอกข้ันตอนในการด าเนินโครงงาน ออกแบบและทดลอง
โครงงานให้ท าภารกิจ สรุปผลการทดลอง และน าเสนอโครงงาน ไดอ้ย่างถูกต้อง โดยใช้
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการท างาน 
อย่างครบถ้วน   
ระดับชั้น ม.5 Gifted Computer 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างช้ินงานโมเดลแบบ 3D 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการใช้งาน Software Flash Print เพื่อ
จัดการ Model 3D (K,P) 
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดค่าเบื้องต้นของการพิมพ์ Flash forge 
Creator (K,P) 
3. เพื่อให้อธิบายหลักการและเทคนิคการพิมพ์ 3D Model ได้ (K,P) 
4. เพื่อให้อธิบายหลักการและเทคนิคการพิมพ์ 3D Model โดยใช้ Support (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00 สามารถอธิบายคุณลักษณะของการออกแบบโมเดล 3D 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถเลอืกโปรแกรมทีม่ีความเหมาะสมในการออกแบบ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการใช้งาน พร้อมท้ังสามารถน าผลงานท่ีออกแบบ มาสรา้ง
นวัตกรรมโมเดล 3D ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ได้เหมาะสม มคีวามรักชาติ ศาสตร์ กษัตรยิ์ 
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ให้ความร่วมมือในกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างเรียบร้อย   
ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย การประยุกต์ใช้ Multimedia เพื่อน าเสนองาน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียน script  และการถ่ายท า VDO (K) 
2. นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ออกแบบการน าเสนอ Multimedia Project VDO 
Portfolio ผลงานของตนเองเพื่อน าเสนอ ในรูปแบบ  ของ VDO Multimedia 2 นาที 
ได้ (P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ ผูเ้รียนร้อยละ 95.00  ของนักเรียนระดบัช้ัน ม.6/3 นักเรียนมีความ
เข้าใจหลักการเขียน script  และการถ่ายท า VDO มีทักษะในการประยุกตค์วามรู้ 
ออกแบบการน าเสนอ Multimedia Project VDO Portfolio ผลงานของตนเองเพื่อ
น าเสนอ ในรูปแบบของ VDO Multimedia พร้อมท้ังสามารถน าทักษะความรู้ประยุกต์
เข้าแข่งขันในรายการต่างๆได้  
มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1) กิจกรรมค่าย Gifted สัมพันธ์ มีผลการประเมินร้อยละ 98.20 
2) กิจกรรมค่าย Gifted วิทย์ มีผลการประเมินร้อยละ 99.10 
3) กิจกรรมค่ายสัมพันธ์พี่น้องคอม-วิศวะ มีผลการประเมินรอ้ยละ 98.60 
4) กิจกรรมค่าย REL.TOMODACHI มีผลการประเมินร้อยละ 96.27 
เฉล่ีย 98.04 
5)  กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวทิยาศาสตร์ มผีลการประเมินร้อยละ 100  
6) กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์ มผีลการประเมินร้อยละ 100 
7) กิจกรรมส่งเสริมทักษะหุ่นยนต์ระดับช้ัน ม.1-4 ตามหลักสูตร  Robotic and STEM 
มีผลการประเมินร้อยละ 95.40 
เฉล่ีย 98.46 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำน/นวัตกรรม ในแต่ละ
ระดับชั้นที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 
- เด็กหญิงชลิตา  ทองงามแท้ เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร ระดับชั้น ม.1 
ชนะเลิศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยและเอเชียแปชิฟิก ไปน าเสนองานวิจัยท่ีเมือง 
Detroit การแข่งขันงานวิจัยด้านสิง่แวดล้อม 23rdGLOBE Meeting 14-16 July เรื่อง 
“Dengue situation with different ecological and environment factors in 
the sub-district in Chang Mai, Thailand” 
- นายอภณิัฐ  ชูเชิญ นายพุฒิเมธ  ค าเจริญ นายอนพัทย์  ไกรโพธิพฒัน์ รางวัลระดบั
นานาชาติ 6 รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ International Robotic 
Olympiad 2019 (Bangkok Thailand The Hub Rangsit )  
- นางสาวปรีชญาพร  ไชยอ้าย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอด
เยี่ยม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยฮีาลาล ระดบัประเทศ 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 98.25 
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4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-
2563 ได้ก ำหนด 
2.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs & 8Cs) 
2.2.1.2(2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ม.1-ม.6 ที่มีทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) 
และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
อีก 7 กลุ่มสาระเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 
กลุ่มสาระ ดังนี ้
ผู้รับผิดชอบหลัก 
-  กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอน โดยมีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู้  การสืบค้นความรูแ้ละสื่อสารทางอินเทอรเ์น็ต มีการใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการเรียนรู้  มีการน าเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ในการสอนวิชาการงาน อาทิเช่น 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  หน่วย สรา้งงาน สร้างรายได ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  เพื่ออธิบายความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเลือกอาชีพ 
2. เพื่อให้มีประสบการณ์ในงานอาชีพ 
3. เพื่อใช้เทคโนโยในงานอาชีพได้ 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีแนวทางในการเลือกอาชีพ และมีประสบการณ์ในอาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยออกแบบโลโก้ในสินค้าท่ีจะขายได ้
ระดับชั้นม. 2 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนสามารถอธิบายและใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สืบค้นข้อมลู เกี่ยวกับข่าวการ
กระท าความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ในชุมชน จังหวัด หรือประเทศ ได้ (K, P) 
2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู เรื่องการใช้เทคโนโลยดี้านต่างๆ
ของประเทศเพื่อนบ้าน และใช้ซอฟต์แวร์ power point ในการน าเสนอ (K, P) 
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานท่ีได้รับมอบหมายการสืบค้นข้อมลูและ
ใช้ซอฟต์แวร์จากอินเตอร์เนต็ได้อย่างปลอดภยั มีความรับผดิชอบ สร้างและแสดงสิทธิ 
ในการเผยแพร่ผลงาน ได้ (K, P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00 สามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์และหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยนักเรยีนสรุปสาระส าคัญ
และน าเสนอได้สามารถอธิบายถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร
ข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารขอ้มูล ทิศทางการสื่อสารข้อมลู สื่อกลางของการ

 
ยอดเยี่ยม 
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สื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายประเภทของระบบเครือข่าย สรุปสาระส าคญัน าเสนอ
และตอบค าถามได้ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลู เรื่อง การใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาและน าเทคโนโลยมีาช่วยงานในด้านต่างๆของประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้านได้และสรุปใจความส าคญัในการน าเทคโนโลยมาช่วยในการพัฒนาประเทศได้  
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที่ 1  หน่วยการเรยีนรู้ที่   1 ช่ือหน่วย หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์                
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (K,P) 
2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัหลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ (K,P)  
3. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกบัหลักจรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ (K,P)  
4. นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
ดิจิทัลได้ (K,P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 98.00  ของนักเรียนระดับช้ัน ม.3  นักเรียนมคีวามรู้ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ด้าน ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ลักษณะ ประเภท และ
ขั้นตอนการท าของโครงงานประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหลักจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์
การกระท าผิดทางระบบอินเตอร์เน็ต  และ พรบ.คอมพิวเตอร์  มีทกัษะกระบวนการ
เรียนรูค้วามเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการท างาน อย่างครบถ้วน  และ
สามารถสรา้งช้ินงานในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดจิิทัลได้อย่าง
ถูกต้อง  
ระดับชั้น ม.4 Gifted Computer 
ภาคเรยีนที่ 2   หน่วยการเรียนรู้ที ่4  ช่ือหน่วย เผยแพร่ผลงาน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถบอกความหมายการเผยแพร่และเขียนความหมายการ
เผยแพร่ข้อมลูได ้(K,P) 
2. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบการเผยแพร่และสามารถเผยแพร่ข้อมลูได ้
(K,P) 
3. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถบอกลักษณะแผ่นพับและสามารถท าแผ่นพับโครงงานได ้(K,P) 
4. เพื่อใหน้ักเรียนสามารถบอกลักษณะโปสเตอร์และสามารถท าโปสเตอรไ์ด ้(K,P) 
ผู้ เรียนร้อยละ 75.00 ของนักเรียนระดับ ช้ัน ม.4/3 Gifted Computer นักเรียน
สามารถอธิบายจุดเด่นของรูปแบบการเผยแพร่ 2 ชนิดตามที่ครูยกตัวอย่าง ได้อย่าง
สร้างสรรค์ร้อยละ 25 นักเรียนสามารถอธิบายจุดเด่นของรูปแบบการเผยแพร่ได้เพียง 1 
ชนิด จากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน นักเรียนสามารถค้นหาตัวอย่างของแผ่นพับ และ 
ตัวอย่างของโปสเตอร์ที่นักเรียนสนใจ อย่างน้อยคนละ 3 ตัวอย่าง และน าตัวอย่างมา
น าเสนอใน Microsoft PowerPoint ได้อย่างสวยงาม  จากการสังเกตนักเรียนในช้ัน
เรียน  พบว่านักเรียนเป็นพลเมืองดิจิทัลใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม   
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบเซ็นเซอร์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการหลักการท างานของ Ultrasonic Sensor ได้อย่าง
ถูกต้อง (K,P) 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขยีนโปรแกรมควบคมุการท างานของหุ่นยนต์โดยใช้ Ultrasonic Sensor
ได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการหลักการท างานของ Gyro Sensor ได้อย่างถูกต้อง 
(K,P) 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขยีนโปรแกรมควบคมุการท างานของหุ่นยนต์โดยใช้ Gyro Sensor 
ได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
5. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการหลักการท างานของ Medium Motor ได้อย่าง
ถูกต้อง (K,P) 
6. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขยีนโปรแกรมควบคมุการท างานของหุ่นยนต์โดยใช้ Medium 
Motor ได้อย่างถูกต้อง (K,P)  
6. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขยีนโปรแกรมควบคมุการท างานของหุ่นยนต์โดยใช้ Sensor และ 
Motor ได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับชั้น ม.4  มีความรู้ตามจดุประสงค์การเรียนรู้โดยสามารถ
อธิบายการหลักการท างานของ Touch Sensor, Ultrasonic Sensor, Gyro Sensor,  Medium 
Motor และเขียนโปรแกรมควบคมุการท างานของหุ่นยนต์โดยใช้ Touch Sensor , Ultrasonic 
Sensor, Gyro Sensor, Medium Motor,ได้อย่างถูกต้อง 
ระดับชั้น ม.5 Gifted Computer 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยการเรยีนรู้ที่   4  ช่ือหน่วย  เผยแพร่ผลงาน               
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจความหมายของการเผยแพร่และสามารถเขียน
ความหมายการเผยแพรผ่ลงานได้  (K,P) 
2 นักเรียนสามารถรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลภาพนิ่งและสามารถเผยแพรผ่ลงานภาพน่ิง
ได ้(K,P) 
3 เพื่อให้นักเรียนสามารถรูปแบบการเผยแพร่ข้อมลูภาพเคลื่อนไหวและสามารถเผยแพร่
ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวได ้(K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00 ของนักเรียนระดับช้ัน ม.5/3 Gifted Computer นักเรียน

สามารถอธิบายความหมายของภาพน่ิงและอธิบายรูปแบบการน าเสนอภาพเคลื่อนไหว

ได้อย่างเข้าใจ และยกตัวอยา่งรูปแบบการเผยแพร่ข้อมลูภาพเคลื่อนไหวได้ สามารถ

ออกแบบการจัดวางเนื้อหาการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการน าเสนอภาพเคลื่อนไหวของ

ตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม นักเรียน มีความวิรยิะ อุตสาหะ น ามาซึ่ง

ความส าเร็จ   

ระดับชั้น ม.6 
วิชา การสร้างภาพ 3 มิต ิ
ช่ือหน่วย ชุดเครื่องมือพื้นฐานการสร้างโมเดล  หน่วยท่ี 2 สัปดาห์ที่ 4 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้  
1.นักเรียนสามารถอธิบายหลักการของชุดเครื่องมือ Make Component Eraser และ 
Paint Bucket ได ้
2. นักเรียนสามารถใช้ชุดเครื่องมือ Make Component Eraser และ Paint Bucket ได ้
พบว่า  ผู้เรียนร้อยละ 97.00 สามารถอธิบายหลักการของชุดเครื่องมือ Make 
Component Eraser และ Paint Bucket 
มีกิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี ดังนี้ 
1)  กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์ มีผลการประเมินร้อยละ 100  
2)  กิจกรรมประกวดหนังสั้น มีผลการประเมินร้อยละ 100 
3)  กิจกรรมส่งเสริมทักษะหุ่นยนต์ระดับชั้น ม.1-4 ตามหลักสูตร  Robotic and STEM 
มีผลการประเมินร้อยละ 95.40 
เฉลี่ยรวม 98.46 
งำนวัดและประเมินผล ได้สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีนระดับชั้น ม.1-
ม.6 ดังนี ้
1) ความสามารถในการสื่อสาร มผีลการประเมินร้อยละ 99.87 
2) ความสามารถในการคิด มผีลการประเมินร้อยละ 99.58 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลการประเมินร้อยละ 99.63 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีผลการประเมินร้อยละ 99.87 
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลการประเมินร้อยละ 99.89 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัล
ระดับประเทศขึ้นไปอย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 
- นายอภิณัฐ  ชูเชิญ นายพุฒิเมธ  ค าเจริญ นายอนพัทย์  ไกรโพธิพฒัน์ รางวัลระดับ
นานาชาติ 6 รางวัล  
การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ International Robotic Olympiad 2019 
(Bangkok Thailand The Hub Rangsit )  
- .นางสาวสิริกร กิจเสาวภาคย์  เด็กชายณกณัฐพันธ์ ประมาพันธ์  เด็กชายอมร  พันธุ
รัตน ์รางวัลชนะเลิศ Best Innovation Software Design (ประเภททีม)และ รางวัล
ชมเชย Code Plus Plus Challenge (ประเภทเดีย่ว) จากการเข้ารว่มแข่งขัน เขียน
โปรแกรม Code PlusPlus Challenge 2019 

- นายชัชวิชญ์ ค าสว่าง รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Chiangmai FPV racing 2019 
ณ  สนามกีฬาเครื่องเล่นบังคับวิทยุทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ 

-  เด็กชายจริัฎฐ์  ชวชาติ  นักเรียนระดับชั้น ม.1 แผนการเรียน English 
Programme  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขัน  Sumo 1 kg 
Auto  รุ่น  Family เวที World Robot Game 2019 

-  นักเรียนผู้สื่อข่าว Child's Thainews มงฟอร์ต ผู้ร่วมจดัท าหนังสอืพิมพ์ Child's 
Thainews หนังสือพิมพ์เพื่อการศกึษาส าหรับเด็กและเยาวชน ที่รับรางวัลเกียรติยศ 
ผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ “TMF AWARDS 2019″ ในงานรวมพลังสื่อสรา้งสรรค์
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สังคมไทย 2562 “ผนึกก าลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อท่ีด”ี  

สรปุผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยล  99.17 
 
 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
5) มี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 
ผู้เรียนบรรลุความก้าวหน้า
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-
2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
2.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมมีาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 
2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด ผลติงานอย่างสร้างสรรค์) 
2.1.1.1 ร้อยละ 85 ของผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป 
2.1.1.3  ร้อยละ 70 ของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard, YCT 
Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, IELTS etc. 
2.1.1.3(1) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 มีคะแนนการสอบ YCT ระดับ 
1 และ 2   
2.1.1.3(2) ร้อยละ 70 ของนักเรยีนระดับชั้น ม. 2 มีคะแนนการสอบ YCT ระดับ 3   
2.1.1.3(3) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 1 
2.1.1.3(4) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียนศิลป์จนี มีคะแนน
การสอบ HSK ระดับ 1 และ 2 

2.1.1.3(5) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชัน้ ม. 5 แผนการเรียนศิลป์จีน มีคะแนน
การสอบ HSK ระดับ 3 
2.1.1.3(6) ร้อยละ 75 ของนักเรียนระดับชัน้ ม. 6 แผนการเรียนศิลป์จีน มีคะแนน
การสอบ HSK ระดับ 3 และ 4 

2.1.1.3(7) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลปฝ์รั่งเศสสอบ 
DELF Standard ระดับ A1 

2.1.1.3(8) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียนศิลปฝ์รั่งเศสสอบ 
DELF Standard ระดับ A1 – A2 

2.1.1.3(9) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่นสอบ 
JLPT Standard ระดับ N5 

2.1.1.3(10) ร้อยละ 75 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียนศิลป์ญีปุ่่นสอบ 
JLPT Standard ระดับ N5, N4, N3 

 
ดีเลิศ 
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2.1.1.3(11) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ 
Cambridge Standard ในระดบั Cambridge KET ผ่านเกณฑ ์A2 

2.1.1.3(12) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชัน้ ม. 2 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ 
Cambridge Standard ในระดบั Cambridge PET ผ่านเกณฑ์ B1 

2.1.1.3(13) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบ
วิชาคณิตศาสตร ์ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT 

2.1.1.3(14) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชัน้ ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบ
วิชาวิทยาศาสตร ์ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT 

2.1.1.3(15) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชัน้ ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT  
2.1.1.3(16) ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชัน้ ม. 4 – 5 แผนการเรียน EP ที่เข้า
สอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge IGCSE ผ่านเกณฑ์ B  
2.1.1.3(17)ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 -6 แผนการเรียน EP ที่ เข้าสอบตาม
มาตรฐาน  
IELTS ผ่านเกณฑ์ 5.0 
2.1.1.4(1)  ร้อยละ 60 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 มผีลคะแนนเฉลีย่การสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน     (O-NET) 
2.1.1.4(2 )ร้อยละ 50 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 มผีลคะแนนเฉลีย่การสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน      (O-NET) 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ และงาน
ทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานร่วม ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ โดยงาน
ทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ก าหนดให้มีการ
ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลรายหน่วย/จุดประสงค์ไว้ให้ควบคุมทุกภาระงาน
ตาม KPA การเก็บคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การผ่านขั้นต่ าร้อย
ละ 70 ของคะแนนเก็บ และร้อยละ 60 ของคะแนนสอบขั้นต่ าของผู้เรียนในแต่ละวิชา
โดยกลุ่มสาระฯ มีการระบุเกณฑ์การผ่านขั้นต่ าที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
ตำรำงสรุปเปรียบเทียบผลกำรเรียนเฉลี่ยนักเรียนต้ังแต่ 2.75-4.00 ในปีกำรศึกษำ 
2560-2561 

ระดับชั้น 
นักเรียนที่ได้ GPA > 2.75 

2561 (เป้ำหมำย 87%) 2562 (เป้ำหมำย 89%) 
ม.1 88.76 92.34 
ม.2 93.67 98.62 
ม.3 92.45 93.35 
ม.4 98.00 94.30 
ม.5 94.65 92.78 
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ม.6 91.11 85.68 
เฉลี่ยรวม 93.20 92.26 

 
สรุปปีกำรศึกษำ 2562 ผู้เรียนที่ได้ GPA > 2.75 เฉลี่ยร้อยละ  92.26 
 
 
- จากเอกสาร รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลจากงานทะเบียนและวัดผล
สรุปไว้ ในภาพรวมพบว่าผู้เรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติมีค่ำเฉลี่ยแต่ละวิชำของ
โรงเรียนสูงกว่ำคำ่เฉลี่ยระดับประเทศ  
ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  ระดับชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2561-
2562  

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

2561 2562 
จ ำนวน

นร. 
โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง จ ำนวน

นร. 
โรงเรียน ประเท

ศ 
ผลต่ำง 

ภำษำไทย 442 69.75 54.42 15.33 468 70.25 55.14 15.11 
คณิตศำสตร ์ 441 56.08 30.04 26.04 468 52.84 26.73 26.11 
วิทยำศำสตร ์ 442 46.87 36.10 10.77 467 37.23 30.07 7.16 
ภำษำอังกฤษ 442 51.97 29.45 22.52 468 61.21 33.25 27.96 

เฉลี่ยรวม  56.17 37.50 14.93  55.38 36.30 15.27 

 
- จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.3 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2561-2562 ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยของ
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกวิชา 
 
ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  ระดับชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2561-
2562  

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

2561 2562 
จ ำนวน

นร. 
โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง จ ำนวน

นร. 
โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง 

ภำษำไทย 530 61.20 47.31 15.12 512 56.37 39.59 42.67 
คณิตศำสตร ์ 535 56.44 30.72 26.19 514 45.31 25.06 25.41 
วิทยำศำสตร ์ 531 44.65 30.51 16.76 513 41.06 28.55 29.20 

สังคมฯ 533 41.83 35.16 9.04 512 42.70 34.43 35.70 
ภำษำอังกฤษ 535 56.22 31.41 18.52 513 51.96 31.21 29.20 

เฉลี่ยรวม  52.07 35.02 17.13  47.48 31.77 32.44 

 
- จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ัน ม.6 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2560-2561ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยของวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ และภาษาอังกฤษของโรงเรียนสูงกว่า
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ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา 
ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 
2561 ถึง ปีกำรศึกษำ 2562 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ระดับชั้น ม.3 
เพิ่ม/ลด 

ระดับชั้น ม.6 
เพิ่ม/ลด 

2561 2562 ผลต่ำง 2561 2562 ผลต่ำง 

ภาษาไทย 69.75 70.25 0.50 เพิ่ม 61.20 56.37 
-4.83 

ลด 

คณิตศาสตร์ 56.08 52.84 -3.24 ลด 56.44 45.31 
-11.13 

ลด 

วิทยาศาสตร์ 46.87 37.23 -9.64 ลด 44.65 41.06 
-3.59 

ลด 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-   - - 41.83 42.70 
0.87 

เพิ่ม 

ภาษาอังกฤษ 51.97 61.21 9.24 เพิ่ม 56.22 51.96 
-4.26 

ลด 

เฉลี่ยรวม 
56.17 55.38 

-0.78 ลด 
52.07 47.48 -4.59 

ลด 

 
- จากตารางการสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-
2562 ผลปรากฏว่า จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6 จากปีการศึกษา 2561 ผลปรากฏว่า ระดับช้ัน ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ
ระดับชาติ O-NET เพิ่มขึ้น 2 วิชา คือ วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีวิชาที่ผล
คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่วนระดับช้ัน ม.6 มีผลคะแนนการ
สอบระดับชาติ O-NET ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ วิชาสังคมศึกษา ส่วนรายวิชาที่มี
ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมสรุปผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET ระดับช้ัน ม.3 
เปรียบเทียบปี 2561 และ 2562 ยังไม่มีความก้าวหน้า  ส าหรับภาพรวมสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.6 เปรียบเทียบปี 2561 และ 2562 ยังไม่มี
ความก้าวหน้า   
- ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบนักเรียนตำม Cambridge Standard, YCT Standard, 
HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, IELTS etc. 
 

ที่ รำยกำรทดสอบ ก ำหนดไว ้ ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ผ่ำน/ไม่
ผ่ำนตำม
ตัวชี้วดัที่
ก ำหนด 

1 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 มีคะแนนการสอบ 
YCT ระดับ 1 และ 2   

70.00 66.18 ไม่ผ่าน 

2 นักเรียนระดับชั้น ม. 2 มีคะแนนการสอบ 
YCT ระดับ 3   

70.00 38.70 ไม่ผ่าน 
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3 นักเรียนระดับชั้น ม. 3 มีคะแนนการสอบ 

HSK ระดับ 1 
70.00 79.40 ผ่าน 

4 นักเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียนศิลป์
จีน 
 มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 1 และ 2 

70.00 100 ผ่าน 

5 นักเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียนศิลป์
จีน มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 3 

70.00 68.89 ไม่ผ่าน 

6 นักเรียนระดับชั้น ม. 6 แผนการเรียนศิลป์
จีน มีคะแนนการสอบ HSK ระดับ 3 และ 
4 

75.00 31.58 ไม่ผ่าน 

7 นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์
ฝรั่งเศสสอบ DELF Standard ระดับ A1 

70.00 100 ผ่าน 

8 นักเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียนศิลป์
ฝรั่งเศสสอบ DELF Standard ระดับ A1 
– A2 

70.00 100 ผ่าน 

9 นักเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียนศิลป์
ญี่ปุ่นสอบ JLPT Standard ระดับ N5 

70.00 44.44 ไม่ผ่าน 

10 นักเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียนศิลป์
ญี่ ปุ่ นสอบ JLPT Standard ระดับ  N5, 
N4, N3 

75.00 66.67 ไม่ผ่าน 

11 นักเรียนระดับชั้น ม. 1 แผนการเรียน EP 
ที่ เข้ า ส อ บ  Cambridge Standard ใน
ระดับ Cambridge KET ผ่านเกณฑ์ A2 

70.00 90.90 ผ่าน 

12 นักเรียนระดับชั้น ม. 2 แผนการเรียน EP 
ที่ เข้ า ส อ บ  Cambridge Standard ใน
ระดับ Cambridge PET ผ่านเกณฑ์ B1 

70.00 73.17 ผ่าน 

13 นักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP 
ที่เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐาน 
Cambridge Standard ใ น ร ะ ดั บ 
CHECKPOINT 

70.00 73.00 ผ่าน 

14 นักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่
เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน 
Cambridge Standard ใ น ร ะ ดั บ 
CHECKPOINT 

70.00 73.00 ผ่าน 

15 นักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่
เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
Cambridge Standard ใ น ร ะ ดั บ 
CHECKPOINT 

70.00 73.00 ผ่าน 

16 นักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 5 แผนการเรียน 
EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ใน
ระดับ Cambridge IGCSE ผ่านเกณฑ์ B 

70.00 72.09 ผ่าน 

17 นักเรียนระดับชั้น ม. 5 -6 แผนการเรียน EP ที่ 
เข้าสอบตามมาตรฐาน IELTS ผ่านเกณฑ์ 5.0 

70.00 100 ผ่าน 
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- จากตารางสรุปผลการทดสอบนักเรียนตามมาตรฐานสากล จ านวนทั้งสิ้น 17 รายการ 
พบว่า ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ก าหนด จ านวน 11 รายการ  และไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6  
รายการ 
สรุปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 89.57 
 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้ เรี ย น มี ค วาม รู้  ทั กษ ะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับ ช้ันที่ สู งขึ้น  การ
ท างานหรืองานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 -
2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศกึษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 
2.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีมาตรฐานสากล 
2.1.1.5 ร้อยละของนักเรียนมผีลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีทักษะ 8Cs 
2.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก  
จากการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน อาทิเช่น  
ผู้รับผิดชอบหลัก 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่    2   หน่วยท่ี    4    ช่ือหน่วย สร้างงานสร้างรายได ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกอาชีพ 
2. มีประสบการณ์ในงานอาชีพ 
3. ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพได ้
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจดัการท างานโดยสามารถ
สร้างรายได้จากอาชีพได้ จากการจัดร้านขายสินค้าพร้อมบันทึกต้นทุนและก าไรได้ 
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที    1   หน่วยท่ี    4   ช่ือหน่วย  การเสรมิสร้างประสบการณเ์พื่อเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจสถานการณ์แรงงานปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าเกีย่วกับการสรา้งเสริม
ประสบการณ์อาชีพ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการหางานและความรู้เกี่ยวกับอาชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพได้อย่างถูกต้อง 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 เข้าใจสถานการณ์แรงงานปัจจุบัน และมีการวางแผนหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพยุคใหม ่
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที่  1  หน่วยท่ี 2    ช่ือหน่วย  การท างานเพื่อการด ารงชีพ 

 
ยอดเยี่ยม 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานและการจัดการร่วมกัน 
2. ผู้เรียนเข้าใจในหลักคณุธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
3. มีทักษะในการจัดการอย่างมีระบบ เพื่อให้งานนั้นประสบผลส าเรจ็ 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีทักษะในการท างาน มีกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที ่  2   หน่วยท่ี    1    ช่ือหน่วย การน าเสนอผลงานและแสดงผลงานเพื่อรับ
การประเมิน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ผู้เรียนมีเทคนิคการน าเสนอผลงานท่ีเป็นของตนเอง 
2. ผู้เรียนมีการน าเสนอรูปแบบท่ีแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ 
3. ผู้เรียนมีทัศนะคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 85.00  สามารถน าเสนอผลงานและจดันิทรรศการไดต้ามความ
เหมาะสมของงาน และสามารถจบัต้องได ้
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที่   2  หน่วยท่ี  4   ช่ือหน่วย  งานอาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอภิปรายแนวทางในการเข้าสู่อาชีพท่ีถนัดและสนใจได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสมกับอาชีพไดอ้ย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่ดีต่ออาชีพได้อย่างถูกต้อง 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 93.00 นักเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิมที่ดีต่ออาชีพได้
อย่างถูกต้อง 
- งำนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพที่สุจริต ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
ดังนี ้
1) กิจกรรมเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการประเมินร้อยละ 91.00 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งำนแนะแนว ด าเนินการส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน า ในเรื่องวิชาการ การเรียนตรง
ความถนัด ความสามารถของผู้เรียน จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา   ให้หลากหลายสาขา ส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบอาชีพ  ที่เหมาะสม
กับความถนัด ความสามารถความสนใจ  มาเช่ือมโยง กับการวางแผนศึกษาต่อ และ
อาชีพของตนเอง ผ่านโครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
1)  กิจกรรมนักเรียนระดับช้ัน ม.4 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลการประเมินร้อย
ละ 90.50 
2) กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให้ความรู้การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานักเรียนระดับช้ันม.6 
มีผลการประเมินร้อยละ 90.00 
3) กิจกรรม Career Shopping Day 2019 มีผลการประเมินร้อยละ 95.75 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

96 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
เฉลี่ยรวม 92.08 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำ พบว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีใน
การศึกษาต่อทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  สามารถฝกึงานหรือการท างานร่วมกับผู้อื่น และ
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต สามารถวางแผนการท างาน เอาใจใส่ มานะ พากเพียร จน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  

 

สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.04 
 

1.2 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและ
ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต า ม ที่
สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตส านักตามที่สถานศึกษา
ก า ห น ด โด ย ไ ม่ ขั ด กั บ
กฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-

2563 ได้ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำใน

แนวมงฟอร์ต 

1.3 นักเรียนที่มีควำมอิม่เอิบอบอุ่น อำรี มีคุณธรรม คุณภำพสำกล 
1.3.1.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบของครูประจ าช้ันที่ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจากการอบรมในช้ันเรียน (Home room) และครูผู้สอน 8 
กลุ่มสาระประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีของนกัเรียน 
(Homeroom) 

ระดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่ รำยกำร ดีเย่ียม 
1 เราลูกมงฟอร์ตฯแต่งกายถูกต้อง และเหมาะสมทุกโอกาส 95.50 
2 เราลูกมงฟอร์ตฯท าความเคารพ และทักทายกันด้วยการไหว้

ทุกครั้ง 
97.57 

3 เราลูกมงฟอร์ตฯมีสมัมาคารวะ และกิรยิาวาจาสุภาพ 97.43 
4 เราลูกมงฟอร์ตฯความวิริยะ อุตสาหะ สามัคคี มีน้ าใจและ

เสียสละ 
96.41 

5 เราลูกมงฟอร์ตฯ มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และใฝรู่้ใฝ่
เรียน 

95.10 

6 เราลูกมงฟอร์ตฯ เป็นคนซื่อสตัย์ ประหยดั กตัญญู และตรง
ต่อเวลา 

95.52 

7 เราลูกมงฟอร์ตฯ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และการพนัน 98.21 
8 เราลูกมงฟอร์ตฯ รักษ์ความสะอาด และเห็นคุณค่าสาธารณ

สมบัติ  ของโรงเรียน 
96.97 

9 เราลูกมงฟอร์ตฯปฏิบัตติาม กฎ กติกา ของโรงเรียน สังคม 96.93 

ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.81 

ประเทศชาติ  ด้วยความเคารพ ความเข้าใจและเตม็ใจ 
10 เราลูกมงฟอร์ตฯ ธ ารงไว้ซึ่ง ช่ือเสยีง เกียรติยศ  ของ

ครอบครัว และโรงเรียน 
98.46 

 สรุปผลกำรประเมิน 96.81 

2) ความภูมิ ใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
ผู้ เรี ย น มี ค วาม ภู มิ ใจ ใน
ท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-

2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มี

มำตรฐำนสำกล 

2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าวิถีชีวิต
ชาวล้านนา 
2.4.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความภาคภมูิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา 
โดยผ่านผูร้ับผดิชอบของงานกลุ่มสาระ 8 กลุม่ ในการจัดการเรียนการสอนแตล่ะระดับ
ขั้น อาทิเช่น 
- วิชำภำษำไทย 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที ่1 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย สมบัติวรรณคดไีทย   
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ฟ. ฮีแลร์ ได้อย่างถูกต้อง 
(K,P) 
2. เพื่อให้นักเรียนท่องจ าบทอาขยานของ ฟ. ฮีแลร์ ได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ฟ. ฮีแลร์ ได้
อย่างถูกต้องท่องจ าบทอาขยานของ ฟ. ฮีแลร์ ได้อยา่งถูกต้อง  
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย ก าบ่าเก่าเรื่องเล่าล้านนา 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปเนือ้หาเรื่องก าบ่าเก่าเรื่องเล่าล้านนาได้อย่างถูกต้อง(k,P) 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และวิจารณเ์รื่องก าบ่าเก่าเรื่องเลา่ล้านนาได้อย่าง
ถูกต้อง(k,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญัญาไทย 
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที ่1 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 7 เรื่อง  ภูมิปัญญาทางภาษาก าบะเก่าล้านนา  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้นได้   
2. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้ 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ90.00 มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนสามารถจับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่เรียนได้ถูกต้อง  สามารถสรุปเนื้อหาของวรรณกรรมก าบ่ะเก่าได้อยา่ง

 
ยอดเยี่ยม 
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เหมาะสมครบประเด็นความรู้ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่
อ่านได้  สามารถตีความและประเมินคุณค่าและแนวคดิที่ได้จากงานเขียนก าบ่ะเก่า 
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคดิเห็นหรือโตแ้ย้งในเรื่องได้อย่าง
เหมาะสม    
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.นักเรียนสามารถอธิบายและวเิคราะห์อิทธิพลของภาษาตา่งประเทศและภาษาถ่ินจาก
วรรณกรรมพ้ืนบ้านได้(K,P) 
2.นักเรียนสามารถพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีการแต่งวรรณกรรมและวรรณกรรม
พื้นบ้านล้านนาเรื่องได้(K,P) 
3.นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมและวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาได้(K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 อธิบายและวเิคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาถิ่นจากวรรณกรรมพื้นบ้าน พิจารณาเนื้อหาและกลวิธีการแต่งวรรณกรรมและ
วรรณกรรมพ้ืนบ้านล้านนาเรื่องได ้สามารถวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมและวรรณกรรม
พื้นบ้านล้านนาได ้
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย ภูมิปัญญาและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาได้ (K, P) 
2. เพื่อให้นักเรียนรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษาได้  (K, P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา รวบรวม
วรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษาได้   
ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย ร้อยรสพจมาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ส านวนภาษาไทย โวหารในภาษาไทย ความงามในภาษาไทย (A)      
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 100 เรียนรู้ส านวนภาษาไทย โวหารในภาษาไทย ความงามใน
ภาษาไทย 
- วิชำคณิตศำสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่  1  หน่วยท่ี  7 ช่ือหน่วย  มิติมิตสิัมพันธ์ของรูปเรขาคณติ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายลักษณะและส่วนประกอบของรูปเรขาคณติสามมิติจากรูปภาพ
ที่ก าหนดให้ได้ (K) 
2. เพื่อให้นักเรียนอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมติิแตล่ะชนิดและจ าแนกความ
แตกต่างของรูปเรขาคณิตสองมิติกบัรูปเรขาคณติสามมิตไิด้ (K) 
3. เพื่อให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนอธิบายหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการน า
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ระนาบตดัรูปเรขาคณิตสามมิติตามแนวต่างๆ ได้ (K)  
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 92.00 อธิบายลักษณะและส่วนประกอบของรปูเรขาคณิตสามมติิ
จากรูปภาพท่ีก าหนดให้ได้ อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติแต่ละชนิดและ
จ าแนกความแตกต่างของรูปเรขาคณิตสองมิติกับรปูเรขาคณิตสามมิติได้ และอธิบาย
หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสองมิติทีไ่ด้จากการน าระนาบตดัรูปเรขาคณิตสามมติิตามแนว
ต่างๆ ได้  
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 6 ช่ือหน่วย  แผนภูมิวงกลม 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอ่านและน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลมได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 92.00 สามารถอ่านและน าเสนอข้อมลูโดยใช้แผนภูมิวงกลมได้
อย่างถูกต้อง และสามารถน าข้อมลูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยงในจังหวัดเชยีงใหม่ มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตไิด้และ น าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภมูิวงกลม 
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที ่ 2     หน่วยท่ี 1    ช่ือหน่วย  กราฟ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ 
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟท่ีก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
(K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 สามารถอ่านกราฟและแปลความหมายของสินค้าพ้ืนเมืองที่
ส่งออกได้อย่างถูกต้อง  ส่วนท่ีเหลอือีกเป็นร้อยละ 10  สามารถอ่านกราฟและแปล
ความหมายของสินค้าพื้นเมืองที่สง่ออกได้บ้าง 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที่ 2  หน่วยท่ี 3  ช่ือหน่วย ความสัมพันธ์ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1.นักเรียนรู้และเข้าใจ นิยามการเท่ากันของคู่อันดับและน านิยามการเท่ากันของคู่อันดับ

มาแก้โจทย์ปญัหาได้ (K,P) 

2.นักเรียนสามารถหาผลคูณคาร์ทเีชียนได้ (K,P) 

3.นักเรียนสามารถหาจ านวนสมาชิกของผลคูณคาร์ทีเชียนได้ (K,P) 

4.นักเรียนสามารถหาความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขได้ (K,P) 

5.นักเรียนสามารถแก้สมการของรูปแบบความสัมพันธ์แบบมีเง่ือนไขได้ (K,P) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ประยุกต์ลายผ้าทอพื้นเมืองกับกราฟฟังก์ชันโดยใช้
โปรแกรม GPS และ 
น ากราฟมาเขียนแสดงความสัมพนัธ์ของรายได้กับต้นทุนของการผลิตผา้ทอพื้นเมือง 
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที ่ 2    หน่วยท่ี 1    ช่ือหน่วย  หลักการนับเบื้องต้น 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
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1. นักเรียนสามารถ เข้าใจหลักการบวกและการคณูการเรียงสับเปลีย่นและการจัดหมู่ได้ 

และระบุจ านวนใบตองที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์บายศรี(K,P) 

2. นักเรียนสามารถ ใช้หลักการบวกและการคณูการเรยีงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการ

แก้ปัญหาได้ (K,P) 

พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 91.60 เข้าใจหลักการบวกและการคณูการเรียงสับเปลี่ยนและการ

จัดหมูไ่ด้ และระบุจ านวนใบตองที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์บายศรีใช้หลักการบวก

และการคูณการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในการแก้ปญัหาได้  

ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรยีนที ่ 1     หน่วยท่ี 5    ช่ือหน่วย  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 3 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถน าความรู้เกีย่วกับค่าสูงสุดและคา่ต่ าสุดไปประยกุต์ใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาได้   
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  78.77 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง 
- วิชำวิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้น ม.3  
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย Dynamics วิชำวิทยำศำสตร์สำกล 
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1. How balanced and unbalanced forces affect a body. 
2. Effect of force on motion. 
3. Identify forces acting on a body and draw free body diagrams. 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีความเข้าใจและได้ออกไปศึกษาอุปกรณ์พื้นฐานท่ีพบใน
ชุมชน ท้องถิ่นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องแรง นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้านอกห้องเรียน
ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนข้อซกัถามเพื่อน ามาใช้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ระหว่างนักเรยีนกับผู้ใหญ่ในชุมชน ท าให้เกิดความเป็นกันเอง นักเรยีนหลายคนไดรู้้จัก
กับอุปกรณ์พื้นฐานหลายชิ้นในแถบชุมชนของตัวเองท าให้เห็นคุณคา่ความเป็นไทยมี
ความภูมิใจในอุปกรณ์ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นของตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังได้มสี่วนร่วมใน
การช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยหลายอย่างเช่น อุปกรณต์ าข้าวที่ใช้หลักการ
ของคาน 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 5 ช่ือหน่วย ความหลากหลายทางชีวภาพ 3 อาณาจักรสัตว ์
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะส าคญั และยกตัวอย่าง ไฟลมั เชน่ กลุ่มสตัว์ที่มีขา
เป็นปล้อง กลุ่มดาวทะเลและปลิงทะเล  และกลุ่มสัตว์ที่มโีนโทคอรด์ สิ่งมีชีวิตกลุม่สัตว/์
อาณาจักรสัตว์ (K,P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 95.00 รักความเป็นไทย สามารถแต่งกลอนภาษาไทย เรื่อง 
อาณาจักรสัตว ์
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ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย คลื่น  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.นักเรียนสามารถอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ การผสมแสงสี ผสมสารสี และการ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้
พบว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4-5/11 จ านวน 358 คน มีผู้เรยีนจ านวน 311 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.00 มีความรู้ อธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ การผสมแสงสี ผสม
สารสี และการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การน าเอาวัตถุดิบในธรรมชาติ
ที่ได้จากพืช สัตว์และอื่นๆมาผลิตเป็นสีย้อมผ้า 
ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย ทบทวน 4 ปริมาณสารสมัพันธ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียน ทบทวน อธิบาย และวิเคราะห์  การหา โมล ความสัมพันธ์ปรมิาณ
ทางเคมี  (แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ, Pat2) ได้อย่างถูกต้อง   (K,P)   
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00  ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบเรื่อง  โมล ความสัมพันธ์ปริมาณ
ทางเคมี การหาความเข้มข้น การเปลี่ยนหน่วยของสารละลาย   การเตรียมสารละลาย
ของสารละลาย โดยน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  การท าน้ ายาเคลือบร่มบ่อ
สร้างจากพืชในท้องถิ่นโดย (ปฏิกิรยิาเคมี)  ได้ทั้งหมด 
- กลุ่มสำระสังคมศกึษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 4 เรื่องการจัดสรรทรัพยากร 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย และความส าคัญของปัจจัยการผลิตสินค้า 
และบริการได้ (K, P)  
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการผลิตสินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิภาพได้  
(K, P) 
พบว่า ผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญของปัจจัยการ
ผลิต หลักการผลิต ประเภทของปัจจัยการผลิต และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ ตลอดจนสามารถอธิบายการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต โครงสร้างการ
ผลิต และปัญหาที่เกิดจากการผลิตได้ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ข้างต้น ครูผู้สอนได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนจับกลุ่มผลิตสินค้ากลุ่ม
ละ 1 ช้ิน ภายใต้แนวคิดการน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิต เพื่อภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น จาก
ช้ินงานและการสรุปงาน พบว่า มีหลายกลุ่มที่ ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผลที่
เห็นจากผลิตภัณฑ ์เช่น ถุงผ้า                    เสื้อมัดย้อม อาหารประจ าถิ่น ได้แก่ ไส้อั่ว 
น้ าพริกหนุ่ม จิ้นส้ม แคบหมู เทียนหอม เป็นต้น 
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ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที่ 2  หน่วยท่ี 5  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการ และเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ (K, P) 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยการผลติสินค้า และปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการผลติ
สินค้าและบริการได้ (K, P) 
3. เพื่อให้นักเรียนมีการส ารวจ และเสนอแนวทางการผลติสินค้าและบริการในท้องถิ่นได ้
(K, P) 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น (K, P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 สามารถอธิบายหลักการ และเป้าหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้  (ความพอประเมิน การมีเหตุผล มีภมูิคุ้มกันท่ีดี มคีวามรู ้และเป็นคนท่ีมี
คุณธรรม) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานในการด ารงชีวิต เรื่อง ความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย   มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์และอิทธิพล
ต่อการพัฒนาชาติไทย 
2. นักเรียนสืบสานภมูิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 สามารถวิเคราะห์ภมูิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และสืบสานภมูิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย 
 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา และพระพุทธศาสนา 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถอืตามที่ก าหนด (KP) 
2. วิเคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพ วัฒนธรรม กำรตำนก๋วยฉลำก (ฉลำกพัตร) ควำมเชื่อแบบล้ำนนำ กำร
ระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับ การฝึกตนไม่ให้ประมาท  
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พุทธประวัติ หลักการของ

พระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ได้อยา่ง
ถูกต้องชัดเจน 
- กลุ่มสำระสขุศึกษำและพลศึกษำ 
ระดับชั้น ม.1 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย ประโยชน์และคณุค่าของกีฬา 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความส าคญัของการออกก าลังกายและการเล่นกา
จนมีสุขภาพท่ีด ี
2. นักเรียนเลือกออกก าลังกายและเล่นกีฬา ตามความสนใจ กีฬาสากล/ไทย ประเภท
บุคคล/ประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด  เพื่อพัฒนาไปสู่ความสารมารถท่ีถูกต้อง 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความตัง้ใจและมีสมาธิกับการเรียนการสอนและยังคอย
สอบถามในจุดทีไ่ม่เข้าใจและขอค าแนะน าในจุดที่ท าไม่ได ้
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย เพศกับวัยรุ่น 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวัยรุ่นกับเจตคติทางเพศได้ 
2. นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
ผู้เรยีนร้อยละ 90.00 เห็นคุณค่ามเีจตคติทีด่ีในเรื่องเพศ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อเจตคติในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและสังคมไทยได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย อาหารที่เหมาะสมกับวัย และสมรรถภาพทางกาย 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆโดยค านึงถึง
ความประหยัดและคณุค่าทางโภชนาการ  
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและจัดเวลาในการออกก าลังกาย การพักผ่อนและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ผู้เรยีนร้อยละ 90.00 สามารถก าหนดรายการอาหารที่ปรุงด้วยสมนุไพรพื้นบ้าน เพื่อให้
นักเรียนมีความภมูิใจในท้องถิ่น 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที ่ 2  หน่วยท่ี   .1    ช่ือหน่วย.  เพิ่มพูนทักษะ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ผู้เรียนสามารถเล่นกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนาน เคารพกฎ 
กติกา และมีน้ าใจนักกีฬาในการเล่นกิจกรรมนันทนาการได ้ 
2. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคญัในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนอ์ย่างสร้างสรรค ์  
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90.00 สามารถเล่นกิจกรรมนันทนาการร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่ง
สนุกสนาน เคารพกฎ กติกา และมีน้ าใจนักกีฬาในการเล่นกิจกรรมนันทนาการได ้เลือก
กิจกรรมทีส่ร้างสรรค์เช่นการละเลน่พ้ืนบ้าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย วัยรุ่นกับการเลือกคู่ครอง 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนอธิบายค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย 
2. นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมที่ควรปฏิบัตเิกี่ยวกับเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ผู้เรยีนร้อยละ 85.00  สามารถอธบิายค่านิยมที่เหมาะสมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย 
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเรื่องเพศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย 
ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรยีนที ่ 1  หน่วยท่ี  3  ช่ือหน่วย  การสร้างเสรมิสุขภาพ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนอธิบายการวางแผนและปฏิบัตติามแผน การพัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได ้
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนได้เหมาะสม 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80.00  สามารถอธิบายการใช้ภูมิปญัญาไทยเกีย่วกับการนวดแผน
ไทย  การนวดแผนโบราณ การกดจุดเพื่อผ่อนคลายความเครยีดและสามารถน าสมุนไพร
ของไทยไปใช้เพื่อบ าบัดสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
- กลุ่มสำระศิลปะ 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย  รูปแบบการแสดงนาฏศลิป ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายรปูแบบการแสดงนาฏศลิป์  นาฏศลิป์พ้ืนบ้าน  และ 
นาฏศิลป์นานาชาติได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคเหนือ ชุดฟ้อนเง้ียว ของกรม
ศิลปากรได้อย่างถูกต้อง(K,P) 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 93.76 สามารถตอบค าถามการแสดงนาฏศลิปพ์ื้นบ้านภาคเหนือได้ 
มีความรูเ้กี่ยวกับการแสดงฟ้อนเงีย้วของภาคเหนือ 
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที ่1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย นาฏศิลป์และนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรยีบเทยีบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์จาก
วัฒนธรรมต่างๆ  ความหมาย  ที่มา  วัฒนธรรม  และลักษณะเฉพาะได้ (K,P) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบหุรือแสดงนาฏศลิป์ นาฏศลิป์พ้ืนบ้าน ละครไทย ละคร
พื้นบ้าน หรือมหรสพอ่ืนท่ีเคยนิยมกันในอดีตและรูปแบบประเภทการแสดงประเภท
ต่างๆได้ถูกต้อง (K,P)  
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 82.79 ผู้เรียนสามารถระบุหรือแสดงนาฏศลิป ์นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
ละครไทย ละครพื้นบ้านหรือ มหรสพอ่ืนท่ีเคยนิยมกันในอดตีและรูปแบบประเภทการ
แสดงประเภทตา่งๆได้ถูกต้อง 
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย  ร้องบรรเลงและการแสดงดนตรี 
1. เพื่อให้นักเรียนร้องเพลง เล ่นดนตร ีเด ี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคน ิคการร ้องการเล ่น 
การแสดงออกและคุณภาพส ียงได้ถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 88.40 สามารถอภิปรายลกัษณะเด่นทีท่ำใหง้านดนตร ีนัน้ได ้รับการ
ยอมร ับได้และปฏิบตัิกิจกรรมที่ไดร้ับมอบหมายได ้
ระดับชั้น ม.4 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย  รูปแบบการแสดง 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสดงหลากหลายรปูแบบได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและมีทักษะในการแสดงหลายรูปแบบประกอบด้วย
ระบ า ร า ฟ้อน, การแสดงพ้ืนเมืองภาคต่างๆ, การละครไทย และการละครสากล ได้
อย่างถูกต้อง (K,P) 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟ้อนเล็บตามรูปแบบของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
(K,P)         
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.41 มีความรู้ประวัติฟ้อนเลบ็ตอบค าถามขณะเรียน และปฏิบัติ
ท่าฟ้อนตามแบบท่ีครสูาธิตได ้
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนที ่2 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วยเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตรี 
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1. เพื่อให้ผู้เรียน อ่าน เขียน โนต้ดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต่างได้อย่างถูกต้อง 
(K,P) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเกณฑส์ าหรบัประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม (K,P) 
3. เพื่อให้ผู้เรียนร้องเพลงหรือเล่นดนตรเีดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออก
และคณุภาพของการแสดงได้อย่างถูกต้อง (K,P) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 82.25 สามารถเข้าใจ สามารถปฏิบตัิเทคนิคและการถ่ายทอด
อารมณเ์พลงด้วยการร้องบรรเลงเครื่องดนตรเีดี่ยวและรวมวงได้ และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
- กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้น ม.1 
ภาคเรยีนที่    1   หน่วยท่ี   2 ช่ือหน่วย  ประดิษฐ์ของสวย 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการประดิษฐ์กลีบบัวจากใบตองได้อย่างถูกต้อง 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  90.00  สามารถประดิษฐ์กลีบบัว บายศรีจากใบตองได้ โดยใช้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดษิฐ์ได้อย่างถูกต้อง 
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรยีนที่   2   หน่วยท่ี  4   ช่ือหน่วย งานประดิษฐส์ร้างสรรค ์
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. รู้และเข้าใจประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งเครื่องใช้ 
2. รู้และเข้าใจตลอดจนมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางาน 
3. มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสรา้งสรรค์ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  95.00  สามารถประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากแกนกระดาษทิชชูเพื่อ
ลดโลกร้อนได้อย่างสร้างสรรค ์
ระดับชั้น ม.3 
ภาคเรยีนที ่ 2  หน่วยท่ี   2      ช่ือหน่วย อาหารประเภทส ารับ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้อธิบายความหมายและความส าคัญของอาหารประเภทส ารบั                   
2.  เพื่อให้ผู้เรียนได้อธิบายและบอกประเภทของอาหารส ารับ                                         
3.  ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารประเภทส ารับได้                                                     
4.  เพื่อให้ผู้เรียนรูไ้ด้บอกวิธีการในการการตกแต่งอาหารประเภทส ารับได้                           
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  90.00 อาหารประเภทส ารับท้ังสามรูปแบบและทั้งสี่ภาคผูเ้รียนรู
และเข้าใจในความหมายและความส าคญัตลอดจนการท าอาหารส ารับโดยในหน่วยการ
เรียนรูห้น่วยนี้ครมูีการบรูณาการในค่ายลูกเสือโดยการท าอาหารสามเมนูและหุงข้าวให้
สุก ไดเ้รียนรู้ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินแตล่ะภูมภิาคซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาดั้งเดิมการน าเอาสมุนไพรพื้นบ้านมาประกอบอาหารและให้
คุณค่าทางโภชนาการและคณุค่าทางด้านสมุนไพร 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที ่ 2   หน่วยท่ี   2   ช่ือหน่วย การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. ผู้เรียนรู้และเข้าใจในเอกลักษณข์องคนในล้านนา 
2. ผู้เรียนสามารถจัดนิทรรศการออกมาเป็นแบบล้านนาได ้
3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาล้านนา แต่งกายแบบล้านนาได้อยา่งเหมาะสม 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 85.00  รู้และเข้าใจ สามารถสบืทอดวัฒนธรรมล้านนาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
ระดับชั้น ม.5 
ภาคเรยีนท่ี  2 หน่วยท่ี   1   ช่ือหน่วย งานประดิษฐ์เอกลักษณไ์ทย 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายคุณค่างานประดิษฐ์และออกแบบสร้างผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรคไ์ด้อยา่งถูกต้อง 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  90.00  ผู้เรยีนอธิบายคุณคา่งานประดิษฐ์และออกแบบสร้าง
ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง 
- กลุ่มสำระภำษำอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.3 

ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 7 ช่ือหน่วย Entertainment 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ 
2. นักเรียนสามารถพูดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่อยากเล่นได้ 
3. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเครื่องดนตรีของไทยกับเครื่องดนตรีของประเทศทาง
ตะวันตกได้ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
4. นักเรียนสามารถค้นคว้าเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทยและพูดน าเสนอได้ 
พบว่า 82.57 สามารถบอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้  พูดเกีย่วกับเครื่องดนตรีที่
อยากเล่นได้  เปรยีบเทียบเครื่องดนตรีของไทยกับเครื่องดนตรีของประเทศทางตะวันตก
ได้ และ ค้นคว้าเครื่องดนตรีพื้นเมอืงของไทยและพูดน าเสนอได้ 
ระดับชั้น ม.4 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย  Learn to explore other countries 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม (K,P) 

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย (A) 
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 80 เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการทีใ่ช้ในบทเรียน  
นักเรียนมีทักษะเกิดการเรยีนรู้กระบวนการในการพัฒนาตนเอง  นักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความช านาญ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มขึ้นได้  
นักเรียนท่ีเหลือร้อยละ 20  ต้องกระตุ้นให้เกดิสมรรถนะต่างๆอย่างต่อเนื่อง แต่นักเรียน
บางกลุ่มของแต่ละห้องไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอน และการจดั
กิจกรรมทางวัฒนธรรม จึงท าให้นักเรียนกลุม่นี้ไม่มีการพัฒนาความสามารถตามทักษะที่
ควรจะเป็นแต่ครผูู้สอนก็จะพยายามดูแลนักเรียนกลุ่มนีต้่อไป นักเรยีนรักความเป็นไทย 
และใฝเ่รียนรู้โดยการแสวงหาข้อมลูจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ระดับชั้น ม.6 
ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยท่ี 5 ช่ือหน่วย  Writer's Digest  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถเขยีนประโยคและข้อความให้เป็นความเรียง เพือ่ให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบายภายใต้หัวข้อ “How to be a good citizen” ได้อย่างเหมาะสม (K)  
2. นักเรียนสามารถสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ เลือก และใช้ประโยชน์จาก
สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ ในการเพิม่พูนความรู้และทักษะ
ทางภาษาได้อย่างเหมาะสม (P)  
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 70.00 สามารถเขียนประโยคและข้อความให้เป็นความเรยีง เพื่อให้
ข้อมูล บรรยาย อธิบายภายใต้หัวข้อ “How to be a good citizen” ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิน่ เห็นคุณค่ำของควำมเป็น
ไทย โดยให้ผู้เรยีนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง พบว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถปฏิบัตติน ภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีผลการประเมินร้อยละ 100 
- งำนอภิบำล ได้ด าเนินการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและภมูิใจในความเป็นไทย 
เช่น ความเช่ือ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยและสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้  
1)  กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้น ม. 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” มผีลการ
ประเมินร้อยละ 93.14  
2) กิจกรรมผสานชีวิต ระดับช้ัน ม.3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” มีผลการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ประเมินร้อยละ 92.85 
3) กิจกรรมผสานชีวิต ระดับช้ัน ม.6 “อนุรักษ์สืบสานต านานพระศาสนา” มีผลการ
ประเมินร้อยละ 93.31 
จากการส่งเสรมิพัฒนาส่งผลให้ผูเ้รียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่าเจี้ย 
(นิทานตลกค าเมือง) ในกิจกรรมผญ่าราชภฏัเชียงใหม่ สืบสานงานศลิป ์
เฉลี่ย 93.10 
สรปุผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 97.41 

 

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน   

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 
เช้ือชาติ  ศ าสนา ภ าษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-
2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัด

กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

1.1 พัฒนานักเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคณุค่าพระวรสาร) มี
วิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม 
1.1.1  ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและ
การช่วยเหลือสังคม 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละระดับขั้น 
อาทิเช่น 
- กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวัฒนธรรม ความคล้ายคลึง 
และความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคเอเชียได้  
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 89.00 สามารถอธิบายความหมายของวัฒนธรรม และ
บอกประเภทของวัฒนธรรมได้ ส่วนอีกร้อยละ 11 ครูต้องอธิบายเพิ่มเติม และ
ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนเนื้อหาเรื่องความคล้ายคลึง และความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
เอเชียนั้น จากการที่ครูผู้สอนให้แนวคิดเรื่องความความคล้ายคลึง และความ
แตกต่างของวัฒนธรรม ในเรื่อง ภาษา อาหาร การแต่งกาย ท่ีอยู่อาศัย ศิลปะ 
ความเชื่อ ประเพณีต่างๆ 
กลุ่มสาระสังคมฯ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีแผนงาน โครงการ 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
 
 
 

กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการดังนี้ 
1) กิจกรรมเด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)  
2) กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศอาเซียน (กัมพูชา)  
3) กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง  
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งำนอภิบำล  
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคม 
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถปรับตัวและอยูร่ว่มกันได้
อย่างมีความสุข  นอกจากนี้งานอภิบาลและศาสนกิจได้จดักิจกรรมผสานชีวิต
เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความ
เข้าใจ ผู้เรยีนระดับชั้น ม. 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละอ่อนน้อยสืบ
สานประเพณลี้านนา” ผูเ้รียนระดบัช้ัน ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิต “ละ
อ่อนน้อยแอ่ววัด” ผู้เรียนได้เรียนรูว้ัฒนธรรมที่แตกต่างของศาสนา แต่ละ
ศาสนาของผู้คนในชุมชน /สังคมของศาสนาท่ีตนนับถือ  ระดับชั้น ม.3 “วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” ระดับชั้น ม.4 “มงฟอร์ตนววาณิชย์ชีวิต
ชิดรากเชื่อมสากลและด้วยรักและก าลังใจ” ระดับชั้น ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วย
รักและก าลังใจ (รักต้องแบ่งปัน) ”ระดับชั้น ม. 6 “อนุรักษ์สืบสานต านานพระ
ศาสนา” ส่งผลให้ผูเ้รียนทุกคนเหน็คุณค่าความงามของในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมลา้นนา สามารถปฏบิัตตินทางวัฒนธรรมและสังคมได้เปน็อย่างดี 
และผูเ้รียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การสวดมนต์ การภาวนา ท า
สมาธิยามเช้า 3 ศาสนา พุทธ ครสิต์ อิสลามในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อ
ส่งเสริมผูเ้รียนปฏิบัตตินในการอยูร่่วมกับสังคมทีม่ีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้เรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
ในวันศุกร์ การเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันพระ ฯลฯ  
มีโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบตักิารดังนี ้
1) กิจกรรมผสานชีวิต 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
1) กิจกรรมเด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย) มีผลการประเมินร้อยละ 98.40 
2) กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศอาเซียน (กัมพูชา) มีผลการประเมินรอ้ยละ 
91.25 
3) กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง มีผลการประเมินร้อยละ 94.93 
4) กิจกรรมผสานชีวิต มผีลการประเมินร้อยละ 93.05 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 94.40 

4) สุขภาพวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสขุภาพจติ 
อารมณ์ และสังคมและแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัด

กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

 
ยอดเยี่ยม 
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ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่น 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 นักเรียนท่ีมีความอิ่มเอิบอบอุ่น อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล 
1.3.1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น 
อารี  มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
1.3.1.1 ร้อยละ 91 ของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ 
1.3.1.2 ร้อยละ 91 ของนักเรียนที่มีความอบอุ่น 
1.3.1.3 ร้อยละ 93 ของนักเรียนท่ีมีความอาร ี(ช่วยเหลือสังคม) 
1.5 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก ความยตุิธรรม และสันต ิ
1.5.1 จ านวน 91 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการ
เคารพศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุตธิรรม 
และสันต ิ
1.6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (การเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ) 
1.6.1 จ านวนนักเรียนไดร้ับการปลูกฝัง เข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (การเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ) 
1.6.1.1 จ านวน 91 นักเรียนได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
1.6.1.2 จ านวน 91 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย  เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการในการสอนสุขศึกษา ระดับช้ัน ม. 1 หน่วยการเรียนที่ 3 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ระดับช้ัน ม.2 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง 
สมรรถภาพทางกาย ระดับช้ัน ม.3 หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง วัยและการ
เปลี่ยนแปลง ระดับช้ัน ม.4 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง สร้างร่างกายให้เกิดสุข 
ระดับช้ัน ม.5 หน่วยที่ 2 เรื่อง รู้ทันป้องกันโรค ระดับชั้น ม.6 หน่วยที่ 3 เรื่อง 
การสร้างเสริมสุขภาพ  
งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งเสรมิพัฒนาผ่านจดักิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
งานพยาบาล  ไดด้ าเนินการจัดกิจกรรม ช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.1-ม.6 
- จากผลการส่งเสริมพัฒนาได้ผลการด าเนินการพัฒนาดังน้ี 
1)  สรุปภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ าหนัก-ส่วนสูง) นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.
6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย  โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานการเจริญเติบโตของกรมอนามัย  พบว่าผู้เรยีนร้อยละ  76.03 อยู่ใน
เกณฑส์มส่วนดังตาราง 
ตำรำงสรุปกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงนกัเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 

เกณฑ์ภำวะกำรเจริญเติบโต จ ำนวน นร. ร้อยละ 
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อ้วน 230 7.48 
เริ่มอ้วน 163 5.33 
ท้วม 165 5.35 
สมส่วน 2,330 76.03 
ค่อนข้างผอม 102 3.38 
ผอม 73 2.44 
รวม 3,063 100 

                                                                                                    
ข้อมูล ณ วันที ่30 พ.ย. 62 
 

2)  สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ
ของกรมพลศึกษา  พบว่าผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
กรมพลศึกษาตั้งแต่ปานกลาง ดี ดมีากคิดเป็นร้อยละ  90.15 

ระดับสมรรถภำพทำงกำยของนกัเรียน ร้อยละ 
ระดับดีมาก 14.35 

ระดับด ี 31.59 

ระดับปานกลาง 39.97 

รวมระดับปำนกลำง – ดีมำก 85.91 

ระดับต่ า 13.56 

ระดับต่ ามาก 0.52 

รวมระดับต่ ำมำก – ต่ ำ 14.09 

รวมทุกระดับ 100.00 

                                                                                           
ข้อมูล ณ วันที ่6 มี.ค. 63 

สรุปผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มี
ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 80.97 
นอกจากนี้ ยังมีงานกีฬา งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งานแนะแนว งาน
กิจกรรม เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ ท่ีแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 
ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมกรีฑาสี  มีผลการประเมินร้อยละ 99.15 
2) สรุปแบบทดสอบ การประเมินตนเอง (S.D.Q)..โดยเก็บข้อมูลจาก

นักเรียนระดับชั้น ม1-ม.6 มีผลการประเมินร้อยละ 95.00 
3) โครงการ Got your Talent (กิจกรรมแข่งขันดนตรี กิจกรรมประกวด

วาดภาพ กิจกรรมแข่งขันกีฬา) มีผลการประเมินร้อยละ 100 
เฉลี่ยรวม 93.78 
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
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กับผู้อื่น ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้  
4) กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการอบรมในช้ันเรียน 

(Home room ) มีผลการประเมินข้อที่ 8 รักษ์ความสะอาด และเห็น
คุณค่าสาธารณสมบัติของโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ร้อยละ  
96.07 

5) กิจกรรม ม.5 อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินร้อยละ 92.92 
6) ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท มีผลการประเมินร้อยละ 93.12 
7) กิจกรรม Big Cleaning Day ม.1-ม.4 มีผลการประเมินร้อยละ 97.97 

 เฉลี่ยรวม 95.02 
    จากการที่โรงเรียนด าเนินการสง่เสริม พัฒนาผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดแีละมี
สุนทรียภาพ ผ่านการจัดกระบวนการเรยีนรู้ในกลุม่สาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา งานกีฬา งานพยาบาล งานกิจกรรม งานแนะแนวเป็นผูร้ับผดิชอบ มี
แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย  ส่งผลให้ผูเ้รยีนมี
ผลส าเร็จ/มีผลงานท่ีไดร้ับรางวัลดา้น ศิลปะ ดนตร ีกีฬา และ นันทนาการใน
ระดับประเทศและนานาชาติอย่างหลากหลาย อาทิเช่น  
- ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ2 ประเภทหญิงเดี่ยว ไม่เกนิ 
13 ปี  ( GSU  13) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทหญิงคู่ ไม่เกิน
13ปี GDU13 การแข่งขันแบดมินตัน ปุ้มปุ้ย แชมเปี้ยนชิพ 2019  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ระดับ
นานาชาติ)  
- นายทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธ์ิ เหรียญทอง ผลัดผสมฟรีสไตล์ 4x100 เมตร  1 
เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 200 เมตร 2 เหรียญทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 4x200เมตร 
และ ผลัดผสมฟรีสไตล์ 4x200 เมตร การแข่งขันว่ายน้ าชิงแชมป์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  (43rd SEA Age Group Swimming Championship 
2019) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
- นายชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล เหรียญทอง การแข่งขัน 2019 SOUTH EAST 
ASIAN AMATEUR GOLF TEAM CHAMPIONSHIP ในนามทีมชาติไทย รุ่น
อายุ 17ปี ณ ประเทศเวียดนาม 
- นางสาวณุทยา ดิลกพัฒนมงคล แชมป์เปียนส์มวยไทยหญิง รุ่น 52 กิโลกรัม 
ร าย ก าร  River Muay Thai Championship 2019 ณ  เมื อ งม ะ ล ะ ก า 
ประเทศมาเลเซีย 
- นางสาวนันท์นลินท์    พรคงวิวัฒน์ รางวัล 5 เหรียญทอง แข่งขันฟิกเกอร์ส
เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “Skate Asia 2019 ” 
- ด.ญ.ฬริปพา บุญเพ็ง รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดบัท่ี 3 การแข่งขัน
ออมสินยิมนาสติกศลิป์และ ยิมนาสติกแอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 39 
ด.ญ.นฤภร ไชยมะโน ประกาศนียบัตร การแข่งขันการประกวดศิลปะเด็ก
นานาชาติ ครั้งที่ 49 จัดขึ้นท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ (93.78+95.02)/2 = 94.40 
 

 

 
     มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   95.00 ยอดเยี่ยม 
 1.1 ก าหนดเป้าหมายทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกดั 

 -   

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยงกับ
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

 -   

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 -   

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

 -   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน 

 -   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   97.00 ดีเลิศ 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ   -   
 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ตดิตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 -   

 2.3  มีการบริหารอตัราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน และระบบการนิเทศภายใน 

 -   

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมลูมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  -   
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผูท้ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา 
 -   

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  92.00 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 -   

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 -   
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ชุมชน และท้องถิ่น 
 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่น้นคุณภาพ

ผู้เรยีนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจรงิ  
 -   

 3.4  ก าหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลมุการจดัการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 -   

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 -   

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   90.00 ดีเลิศ 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ  
 -   

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  -   
 4.3 น าชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและ

การเรยีนรู้ของผู้เรียน 
 -   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมผีล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 -   

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอยา่งที่ดี
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 -   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

  97.00 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

 -   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

 -   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูเ้ป็น
รายบุคคล และเป็นกลุม่ 

 -   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

 -   

 5.5 จัดให้ผูเ้รียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน 

 -   

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน  การบริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู ้

  91.00 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   
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 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจดัการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 สรุปผลกำรประเมิน = ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                     จ านวนประเด็นพิจารณา 

  93.66 ยอดเย่ียม 

หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
***  ค่าเป้าหมาย  =  จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 
 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาจัดท า
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2561-2563  ให้บรรลุตามการจัดการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย อาทิ คุณค่าพระวรสาร ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง
ฟอร์ต วัฏจักรวิถีมงฟอร์ต ปรัชญา นโยบาย แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย      2559 – 2564  ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้การจัดการศึกษามีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อสถานการณ์ความจ าเป็นเร่งด่วน ทัน
ยุคสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ยุคโลกาภิวัฒน์ การบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับ 3Rs 8Cs การจัดการ
ศึกษาที่สนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์  Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์  20 ปี 
แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ .ศ. 2560 – 2564 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 – 2579แผนพัฒนาการศึกษา
เอกชน (ประเทศไทย) 2560 – 2564 แผนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 
2559 – 2562 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 
2564 มีการน าข้อมูลสารสนเทศจากรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน
วิทยาลัย ดังน้ี 

1) รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ยอดเยี่ยม 

           แปลผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561  
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรง

เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3) รายงานการประเมินตนเอง  
4) รายงานสรุปผลวิจัยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

(Stakeholders) ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
5) รายงานสารสนเทศของโรงเรียน  

โดยน าผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ.2561 – 2563 
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
ผู้บริหารก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต ที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยได้ จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 -2563 โดยมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดังนี ้
- วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนแห่งคุณภาพ และมาตรฐานสากล” 
- พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต  ตาม
แผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุก

ภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
- คุณค่ำหลัก 
1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร) 
2. มีวิริยะ อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 
 - วัตถุประสงค์  
1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.  ให้บริการด้านวิชาการและด้านอื่นๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร
ของโรงเรียนบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
3.  ให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของโรงเรียน 
- เป้ำหมำย 
1.  พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง
ฟอร์ต 
2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
3.  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพ
สากล 
4.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการแข่งขัน ผลการสอบมาตรฐานสากล และ
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
5.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6.  บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน
ทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
- ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัด

การศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

ยุ ท ธศาสตร์ที่  2  ยกระดั บ คุณ ภ าพการศึ กษ าของโรงเรี ยน ให้ มี

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  3   เร่ งรัดการบริหารงานบุคคลให้ เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ระดมสรรพก าลังเพื่อเสริมสร้างและขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือกับทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

โรงเรียนได้น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ พ.ศ. 2561 -2563 ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จากการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 

2561  

มีผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95.00 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทั้ งในส่ วนการการวางแผนพัฒ นา
คุณภาพการจัดสถานศึกษาการน าแผน
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการ
บริห ารอั ต ราก าลั งท รัพ ยากรท าง
การศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัด

กำรศึกษำในแนวมงฟอร์ต 

1.4 ปฏิบัติตำมแผนและนโยบำยของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 
1.4.1  จ านวน 90 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรยีน ครูและนักเรียนปฏิบัติ
ตามแผนและนโยบายของมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีโครงสร้างการบริหารงานท้ังหมด 5 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรยีน ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ที่เอื้อต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน

 
ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายในการน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้
ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ กฝ่ ายมี ส่ วน ร่ วมการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพการศึกษา ใช้ระบบการบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง ( Deming 
Cycle) เป็นกระบวนการบรหิารคณุภาพให้เกดิประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
ดังนี ้
งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด าเนินการประสานให้มี
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ดังนี้  
1.ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาโดยก าหนดใช้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ฉบับลงวันที่  6 
สิงหาคม 2561 มีการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559-
2560 เพื่อก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและเกณฑ์ข้อย่อย ตามบริบท
ของโรงเรียน มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อวิพากษ์
ค่าเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนด น าเสนอค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการ และการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับทราบ 
เผยแพร่แก่คณะครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง (100) 
2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน โดยงำนนโยบำยและ
แผน รับผิดชอบด ำเนินกำรดังนี้ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้มีการด าเนินงานตามระบบ  PDCA ดังนี ้
 P) 1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2563  โดยก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามโครงการการบริหารงานโรงเรียน  5 ฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งฯ  
2.  การก าหนดปฏิทินด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2563 
3.  การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตรโ์รงเรยีนมงฟอร์ต
วิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2563 (100) 
3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยงาน
นโยบายและแผน รับผิดชอบด าเนินการดังนี้ 
(D)  1)  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามค าสั่งแต่งตั้งฯ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561-2563 ร่วมกันโดยมีกรอบแนวคิด/หลักการ  ดังต่อไปนี ้
2)   การศึกษาบริบท หรือสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ศึกษาและ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
วิเคราะหส์ภาพปัญหา และความจ าเป็นของสถานศึกษา 
3)   การน าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียน  ผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม   ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  และผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการศึกษา ในปีท่ีผ่านมา 
มาเป็นข้อมูลในการจัดแผนยุทธศาสตรโ์รงเรียน 
4)   การศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ระยะ 
6 ปี (พ.ศ. 2559-2564) และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ ฉบับปรับปรุง ครั้ง
ที่ 4 และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5)  การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ-งาน-โครงการ-กิจกรรม ที่รองรับ รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน 
6)  การน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561-2563ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านได้
ร่วมกันวิพากษ์  
7)  การปรับแก้ไขแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561-2563 ตามข้อวิพากษ์และตามข้อเสนอแนะ ของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา   
8) การน าแผนพัฒนาการจดัการศกึษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561-2563 เสนอต่อผู้อ านวยการ  /คณะกรรมการที่ปรกึษา
ผู้อ านวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน ให้ความเห็นชอบ 
9)  การจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 
ปีการศึกษา 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ภาคเรยีนที่ 2/2561 ฉบับสมบูรณ ์
10) การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561-2563 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
11)  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย  โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
รองรับในแต่ละปีการศึกษา 
(C)  12) การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) ภาคเรียนละ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา โดย
หน่วยงานนโยบายและแผน ส านักผู้อ านวยการ เสนอต่อผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 
(A)  13) ทุกฝ่าย น าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย  พ.ศ. 2561 – 2563  ในปีการศึกษา ที่ผ่านมา มาทบทวน และ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป (98.00) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน 
 พ.ศ. 2561 - 2563 

ยุทธศำสตร์ที ่
จ ำนวน 

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1 6 11 

2 4 41 

3 4 8 

4 2 10 

5 1 3 

รวม 17 73 
3. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสู่แผนไปปฏิบัติประจ ำปี 
โดยงำนนโยบำยและแผน ดังนี้ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยด าเนินงาน         ตามแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
รองรับในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งงานนโยบายและแผน ส านักผู้อ านวยการ มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังใน
ส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตามระบบ PDCA ดังนี ้
P)  1)  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนโยบายและแผน  
ส านักผู้อ านวยการ   
     2)  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  
     3)  การจัดท าค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามแผนงาน 
โครงการ  ประจ าปีการศึกษา   
     4)  การจัดท าคู่มือการด าเนินงานนโยบายและแผน และก าหนดปฏิทิน
การด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 
     5)  การประชุมคณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้งฯ  
ตามข้อที่ 1 – ข้อที่ 3 ตามปฏิทินที่ก าหนด 
     6) การทบทวนผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
ของปีท่ีผ่านมา  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาในการด าเนินงาน   
  -   ทบทวนผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงเรียนในปีท่ีผ่านมา 
-  น าผลการด าเนินงานเปรียบเทียบยุทธศาสตร์โรงเรียนน ามาประชุม/
พิจารณาร่วมกัน 
-  พิจารณาตารางเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงเรียน
ของแต่ละฝ่าย/โรงเรยีน  เพื่อดูภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีได้จากปทีี่ผ่าน
มา 
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- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด เพื่อน ามา
พิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน/ฝ่าย  ต่อไป 
7).  การทบทวนและรวบรวมผลการวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน  อุปสรรค และ
โอกาส (SWOT)  ของการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา  
 D)  8)  การน าแผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา ลงสูผู่้รับผิดชอบ  
ตามโครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียน 5 ฝ่าย โดยให้ผู้ที่รบัผิดชอบแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม มีการด าเนินงานกรอบระยะเวลา/ปฏิทินท่ีก าหนดไว้ในแผน 
 C)  9)  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน และตามปฏิทินการนิเทศติดตามแผนงาน 
โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา   
1)  ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามระยะเวลา/ปฏิทินที่
ก าหนด (ด าเนินการแล้ว /ก าลังด าเนินการ/  
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
2)  ติดตามเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
3) ติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ (บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
4)  ติดตามการสรุปผลการด าเนินงาน (ล่าช้า/ตรงเวลา, ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) 
C)  10.  การติดตาม และรวบรวบผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
โรงเรียนของฝ่ายต่างๆ ภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ใน
การติดตามผลการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ และเป้าหมายของโรงเรียน 
 A)  11. การน าเสนอผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์โรงเรียนต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ เพื่อปรับปรุง/
พัฒนา การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนของปีการศึกษาต่อไป 
11.1 น าข้อมูลผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ 
โรงเรียนของแตล่ะฝ่าย และของโรงเรียน มาจดัท ารายงาน 
11.2  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
เป็นรูปเล่ม 
11.3  จัดส่งรายงานให้คณะที่ปรึกษาอ านวยการพิจารณา/ศึกษา 
11.4  น าผลรายงานมาปรับปรุง/พัฒนา/หาแนวทางแก้ไข ในการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป 89.76 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563) 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน  
พ.ศ. 2561 - 2563 

ยุทธศำสตร์ที ่
จ ำนวน 

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1 6 11 
2 4 41 
3 4 8 
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4 2 10 

5 1 3 
รวม 17 73 

 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

ฝ่ำย 
จ ำนวน 

งำน โครงกำร กิจกรรม 

1. ธุรการ-การเงิน 5 0 12 

2. บริหารทั่วไป 5 1 28 
3. ส านัก
ผู้อ านวยการ 7 2 49 
4. วิชาการ 9 9 71 
5. กิจการนักเรียน 6 2 48 

5 ฝ่ำย 32 14 208 
 
4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียน โดยงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ตลอดปีการศึกษา  
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อวางแผน ด าเนินงาน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งเสริม/พัฒนา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา  มีการด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยก าหนดเครื่องมือการประเมินฯ ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเกณฑ์การประเมินฯ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานร่วมกัน จัดท าสรุปผลข้อมูลตามมาตรฐานและ
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา จัดท ารายงานน าเสนอการประชุมแก่ผู้บริหาร
รับทราบ และวางแผนการด าเนินงานครั้งต่อไป (90.00) 
5. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัด
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา จาก
ผู้รับผิดชอบส่งเสริม/พัฒนา จัดรายงานการประชุมน าเสนอผู้บริหาร
รับทราบ และน าผลจากรายงานไปวางแผนพัฒนาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
(90.00) 
6. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
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สถำนศึกษำ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า SAR ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าเพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องสาระส าคัญของ
เล่มรายงานการประเมินตนเอง งานมาตรฐานฯ ก ากับติดตามผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการฯ ประชุมวิพากษ์ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานฯ จัดท าร่างรายงานการประเมินตนเอง  
น าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองแก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณชน (91.00) 
7. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีการประชุม
คณะกรรมการฯ  เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา จากผลการประเมินตนเอง ผลการตรวจเยี่ยมจากต้นสังกัด น าเสนอ
แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการรับทราบ และวางแผนการพัฒนา
มาตรฐานในปีการศึกษาต่อไป (89.00) 
- งำนบริหำรบุคคล ส านักผู้อ านวยการ รับผิดชอบด าเนินการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้  
งานบริหารบุคคล ส านักผู้อ านวยการ รับผิดชอบด าเนินการบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ดังนี้  
งานบริหารบุคคล ได้ด าเนินการคู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารบุคคล ซึ่งมี
บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน มี
การวิเคราะห์งาน ก าหนดอัตราก าลัง และควบคุมอัตราก าลังคนตามแผน
อัตราก าลังประจ าปี  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาบุคลากรและ
ด าเนินการตามขั้นตอนการสรรหา คัดเลือก บุคลากรที่เหมาะสมเข้าสู่
ต าแหน่งตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้น ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ และ
บุคลากรทางการศึกษา  โดยมีการจัดท าร่างแต่งตั้งบุคลากรประจ าปีเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการพิจารณาความเหมาะสมของ
แต่ละต าแหน่งงาน พร้อมทั้งจัดท าสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างการทดลองงาน และมีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานช่วงทดลองงาน  หลังจากประเมินการทดลอง
งานผ่านแล้วทางบุคลากรที่รับผิดชอบได้ด าเนินงานบรรจุแต่งตั้งครู/ 
บุคลากรทางการศึกษา/ครูชาวต่างประเทศ/พนักงาน  พร้อมทั้งด าเนินการ
ถอดถอนตามกระบวนการแต่งตั้งและถอดถอนเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
(87.00) 
- งำนส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งำนแนะแนว รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ช่วยดูแลเรื่อง
ระเบียบวินัย และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีการมอบหมายให้ครู
ประจ าช้ัน ดูแลนักเรียนในภาพรวม ครูมีการคัดกรองและจ าแนกผู้เรียนเป็น
รายกลุ่มและรายบุคคล งานแนะแนวได้จัดท าการประเมินวิเคราะห์ผลแบบ
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วัดความฉลาดทางอารมณ์ EQ และแบบประเมินตนเอง SDQ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการติดตาม ส่งเสริม/แก้ไขพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามสภาพอย่างเหมาะสม งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับ
งานแนะแนว ส่งเสริมกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน 
โดยประสานงานผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก เพื่อร่วมมือแก้ไขพัฒนา
ผู้เรียนให้ดีขึ้น มีรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน (85.00) 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศ รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนา ดังนี้ มี
แผนการนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ก าหนดปฏิทินนิเทศ มีการประชุมคณะกรรมการนิเทศ
ในการประชุมฝ่ายวิชาการ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เครื่องมือการ
นิเทศอย่างชัดเจนและให้ถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวบรวมเป็นคู่มือการ
นิเทศมีการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง แบบเป็นทางการ และให้นักเรียน 
Feedback การจัดการสอนของครูผ่านแบบประเมิน Online ครูทุกคน
ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จากอนุกรรมการ
บริหารงานหลักสูตร ดังนี้  
1. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม   
3. ฝ่ายวิชาการ (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยวิชาการ/หัวหน้างานหลักสูตร/
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ/) และมีการน าผลการนิเทศฯ
แจ้งให้ครูทราบเพื่อปรับปรุงพัฒนาและเตรียมรับการนิเทศการเรียนการ
สอนซ้ า  การให้นักเรียน Feedback การจัดการสอนของครูผ่านแบบ
ประเมิน Online โดยใช้ ช่ัวโมงเรียนวิชาแนะแนว  ขอความร่วมมือ ครูแนะ
แนว ม.1-6 ช่วยพูดคุยกับนักเรียนในคาบ แนะแนว ให้นักเรียนมองเห็น
ความส าคัญ ของการ Feedback การสอนของครู   ระยะเวลาการ 
Feedback  4 สัปดาห์ ให้นักเรียนท าแบบสอบถามจากมือถือ ในคาบเรียน
วิชาแนะแนว ใช้เวลาประมาณ สัปดาห์ละ 6 วิชา โดยเปิด Link ดังกล่าวได้
ที่ Website ของโรงเรียน ก่อนท าแบบสอบถามขอให้ครูแนะแนว สร้าง
ทัศนคติที่ ดี ในการตอบแบบสอบถามทุ กครั้ ง ขอให้ นั ก เรียนตอบ
แบบสอบถาม เพื่อปรับปรุง-พัฒนาการสอนของครู ดังนี้ 1. ตอบค าถาม 
ตามความจริง มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 2. การเขียน ขอให้ใช้ค าพูดที่สุภาพ 
ค าพูดเชิงบวก ไม่บั่นทอนก าลังใจ 3. ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ สามารถ
น าไปปฏิบัติ ได้ ครูต้องปรับปรุงการสอน ตรงส่วนไหน เขียนให้ละเอียด 
เป็นรูปธรรมชัดเจน ครูสามารถเข้าไปดูได้ด้วยตนเอง จากการเข้าดูผลการ 
Feedback เพื่อจะได้รับทราบผลและปรับปรุงการสอนของตนเอง (92.00) 
- งำนวิจัยและพัฒนำ ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยส ารวจความพึงพอใจ
ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (Stakeholder) โดยส ารวจการจัดการศึกษาใน
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ด้านต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการศึกษา 
ด้านหลักสูตรและวิชาการ ด้านผู้เรียน ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ซึ่งมีการส ารวจจาก 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. 
กลุ่มครูและบุคลากร  2. กลุ่มผู้เรียน  3. กลุ่มผู้ปกครอง  และ 4. กลุ่ม
ประชาชน (80.40) 
          จากโครงสร้างการบริหารโรงเรียนก าหนด แบ่งเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน  โรงเรียนมีค าสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท่ี 1/2562 
เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยให้
ครูเข้ามามีส่วนร่วมในระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้ ช่วยฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ 
หัวหน้างาน หัวหน้าระดับช้ัน และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ประสานงาน
ต่าง ๆ จัดท าบทพรรณนางานภาระงานในแต่ละต าแหน่งงานประกอบด้วย
งานหลัก งานรอง งานร่วม งานจร อย่างชัดเจนในทุกต าแหน่ง  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการประชุมครูเพื่อแจ้งข่าวสาร ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานทั้งในระดับฝ่ายและระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
เฉลี่ยมีผลกำรประเมินร้อยละ  90.19 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรยีน
แบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 

2561-2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ

โรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
2.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมมีาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) 
2.2 จัดการเรยีนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
2.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs & 
8Cs) 
ผู้บริหำรด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัยและทุกกลุม่เป้ำหมำย ดังนี้ 
1. ให้ค าแนะน าและติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้หลักสูตร การ

จัดการเรียนรู้ จากการประชุมฝ่ายวิชาการทุกสัปดาห์ 
2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและสถาบันความร่วมมือ

ต่ างป ระ เทศ  อาทิ เช่น  Montfort Secondary Schoolประ เทศ
สิงคโปร์  Assumption English School ประเทศสิงคโปร์ Aomori 
Chuo Gakuin University Yunnan University เป็นต้น  

3. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
ด้านเทคโนโลยี ด้านกีฬา และด้านศิลปะ 

4. น าเทคโนโลยี  มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน การติดตามดูแลนักเรียนผ่านทาง  Line การ

 
ยอดเยี่ยม 
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ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการบริหารงานของ
โรงเรียนผ่าน Webpage โรงเรียน และระบบ SWIS รวมทั้งการส่ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-office เป็นต้น   

งำนหลักสูตรได้พัฒนำหลักสูตร จัดท ำหลักสูตรทุกกลุ่มสำระ และติดตำม
กำรใช้หลักสูตร ดังนี้ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและวิชาการ 
2. หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเมื่อวันท่ี 2กรกฎาคม 2562 
3. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางฯ 2551  ดังนี้ ความน า วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระ ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ 
(จากใบงานที่  6) กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน สื่อการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฯลฯ 
4. จุดเน้นของหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562  
4.1  กลุ่มวิชาพื้นฐาน ให้มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
4.2  กลุ่มวิชาเพิ่มเติม มีการจัดให้เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ได้แก่  
      4.2.1 วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ช้ัน ม.1 -ม.6 ใช้มาตรฐาน CEFR 
(Common European Framework of Reference of language) โดย
ความร่วมมือกับ British Council (หลักสูตร Secondary Success/IELTS)  
      4.2.2  แผนการเรียน EP ใช้มาตรฐาน Cambridge Assessment 
International Education มีการจัดสอบแต่ละระดับช้ัน ม.1 จัดสอบ KET  
ม.2 จัดสอบ PET  ม.3 จัดสอบ Cambridge Checkpoint  ม.4 จัดสอบ 
Cambridge IGCSE  ม.5 จัดสอบ CU-TEP/ SAT ม.6 จัดสอบ IELTS  
      4.2.3  การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทสไทย (FSG) โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ ( IE) ใน 4 
รายวิชา คือ Mathematics IE  Science IE  Social IE  English  
      4.2.4  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ใช้ตามมาตรฐานเฉพาะของแต่
ละภาษาดังน้ี 
       - ภาษาจีน แผนการเรียนศิลป์-จีน มาตรฐาน HSK ระดับ 2-4 
       - ภาษาฝรั่งเศส แผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส มาตรฐาน DELE 
       - ภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น มาตรฐาน JLPT ระดับ N4-N5 
4.3  การเรียน STEM Robotics ควบคู่กับวิชาคอมพิวเตอร์ (ช้ัน ม.1-ม.4) 
4.4  การเรียน ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นและการค้นคว้าอิสระ (IS) (ช้ัน ม.1-
ม.2) 
4.5  การจัดสอบ Lab วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ช้ัน ม.1-ม.5) 
4.6  การท าโครงงานอาชีพตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN (SDGs) 

http://www.montfort.ac.th/eoffice
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(ช้ัน ม.4) 
4.7  การจัดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
      4.7.1  จัดสอบ Dictation ม.1,ม.4 เน้นค าศัพท์ เขียนตามค าบอก ม.2, 
ม.3, ม.5 เน้นการฟังแล้วตอบค าถาม 
      4.7 .2  การจัดสอบ Interview/Speaking Test โดยครูต่ างชาติ
เจ้าของภาษา 
      4.7.3  การจัดสอบ Essay Test 
      4.7.4  การจัดสอบวิชา IE เพื่อวัดมาตรฐานมูลนิธิ (FSG) ในระดับ ม.3,
ม.5 
4.8  การเรียนภาษาจีนและจัดให้มีการสอบวัดทักษะภาษาจีน YCT โดย
สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช้ัน ม.1-ม.3) 
4.9  การเรียนวิชาพลศึกษาและวิชาดนตรีสากล โดยที่นักเรียนสามารถ
เลือกชนิดกีฬาและดนตรีได้ด้วยตนเอง 
5. มีคู่มือการจัดท าหลักสูตร ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการติดตามการใช้
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตรวจเช็คความถูกต้องของหลักสูตร  
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดังนี้งานหลักสูตรได้
จัดท าโครงสร้างหลักสูตรก าหนดเวลาเรียนและหน่วยการเรียนในรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมีการจัดเนื้อหาสาระ มีการวิเคราะห์ Key 
word มาตรฐานตัวช้ีวัดแต่ละสาระของแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละระดับช้ัน (ใบ
งานที่ 4) วิเคราะห์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นสากล ทักษะ
การคิดสู่ศตวรรษที่ 21 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดเน้นอื่นๆ ตาม
บริบทของโรงเรียน (ใบงานที่ 4.1) ค าอธิบายรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระ
และแต่ละระดับช้ัน (ใบงานที่ 5) ก าหนดหน่วยการเรียนรู้รายปี/รายภาค 
และจ านวนเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ (ใบงานท่ี 6) แผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ละหน่วย (ใบงานท่ี 7) ออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วย แต่ละชั่วโมง (ใบงานท่ี 8) 
6. มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้สรุปผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตร 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู  
ทั้งนี้หลักสูตรมกีำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ควำมต้องกำรควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียนโดยมี
งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ด ำเนินกำรดังนี้ 
1.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน มีสัดส่วนเวลาเรียน และจ านวนกจิกรรม
ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั 
2.  มีการส ารวจข้อมูลผู้เรยีน การลงทะเบียนเข้าชมรม ทาง Website ของ
โรงเรียน ซึ่งผู้ปกครอง สามารถมสีว่นในการเลือกชมรมให้กับผู้เรียน  ผู้เรียน
สามารถคิดชมรมได้ด้วยตนเอง โดยยื่นค าร้องขอเปิดชมรมน าเสนอตอ่งาน
หลักสตูร ฝา่ยวิชาการ ทั้งนี้ทุกชมรม จะต้องมีครูที่ปรึกษาทุกชมรม ส าหรับ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีจ านวน 4 ฐานประกอบด้วย  1. การบ าเพ็ญ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ประโยชน์ และการเป็นพลเมืองดี  2.  สุขภาพ/ครอบครัว   3.  
สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี/วสิัยทัศน์    4.  วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  และ  
ประสบการณ์นานาชาติ  
จะแบ่งฐานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละห้องได้เวียนฐาน ครูที่ปรึกษากิจกรรม
ชมรมบ าเพ็ญประโยชน์ทุกคนมีคู่มือสมุดประจ าชมรมและบ าเพ็ญประโยชน์  
ส าหรับประเมินการเข้าฐาน โดย มีครูประจ าฐานต่าง ๆ  เช็ค ช่ือนักเรียน 
และดูแลความเรียบร้อย  และสรุปรายงานผลการการจัดกิจกรรม ทุกภาค
เรียน 
3. โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมชมรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมส่งเสริม
วิชาการ ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมศิลปะ/ดนตรี ส่งเสริมด้านนันทนาการ 
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร้างความเป็นผู้น า 
(เช็คข้อมูลว่าถูกหรือไม่)  เป็นต้น  สามารถตอบสนองความต้องการ ความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง  
4.  ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท ากิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง ไม่
เฉพาะแต่กิจกรรมที่จัดในโรงเรียน แต่มีกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ออกไปเรียนรู้
นอกสถานท่ี มีการแบ่งปัน มีการให้ มีจิตอาสา ได้แก่กิจกรรมลูกเสือ ม.1-ม.
3   กิจกรรมผสานชีวิต ระดับช้ัน ม.3 “ย้อนรอยวิถีข้าวตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง” ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย  เศรษฐกิจพอเพียง การมีความ
เอื้ออาทรต่อกัน การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการปลุกจิตส านึกที่ดีให้กับผู้เรียน   ส าหรับ
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมความรักอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง เช่น กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวา
มหาราช กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นต้น 
5.  ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน เพื่อ
ชุมชนหรือสังคม เช่น กิจกรรมผสานชีวิต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
นักเรียน ม. 5 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
- งำนหลักสูตร  
1) การพัฒนาหลักสูตร และจัดท าหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ มีผลการประเมิน
ร้อยละ 100 
2) สรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีผลการ
ประเมินร้อยละ 84.26 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศ 
1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินร้อยละ 100 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 92.13 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ - จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปี ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุ คลากร ให้ มี ความ เช่ียวชาญ ทาง
วิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรศึกษำ 2561-2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำน

บุคคลให้เป็นระบบและมปีระสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3.3.1 ร้อยละ 95 บุคลากรมีคณุภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาระดบัดีขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3.3.2 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มี
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ ์
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3.3.3 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศกึษาที่มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ ์
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 3.3.4 จ านวน 10 รางวัลทีค่รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัรางวัลระดับในระดับมลูนิธิฯ/จังหวัด/ประเทศ/นานาชาติ 
     ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการ
วางแผนและหาวิธีการใหม่ๆ ที่ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูและ
บุคลากรได้เรียนรู้  และฝึกฝนทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และยังให้
ความส าคัญการพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับด้าน
ทักษะวิชาชีพไปด้วย ผู้บริหารได้ให้งานบริหารบุคคล (สรรหา แต่งตั้ง และ
ถอนถอน งานส่งเสริมสวัสดิการ  พัฒนาบุคลากร การประเมินบุคลากร 
ส่งเสริมพฤติกรรมและวินัยบุคลากร ทะเบียนและสถิติ) ก าหนดแผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร โดยงาน
บริหารบุคคลท าหน้าที่ดูแลประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาครู
และบุคลากร พร้อมทั้งติดตาม ประเมินการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดย
การน าผลการติดตาม และประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพ
ครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
- งำนบริหำรบุคคล (พัฒนำบุคลำกร) รับผิดชอบด าเนินการที่ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพ ตลอดปีการศึกษา โดยมีก าหนดให้มีชั่วโมงอบรมอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า  
30 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา โดยแบ่งหัวข้อการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 1) อบรม 
สัมมนา ภายในโรงเรียน เช่น การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับครูไทย 
การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับครูต่างประเทศ การอบรมพนักงาน
ประจ าปี การพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร การอบรมครู 8 กลุ่มสาระ 
การอบรมพัฒนาครู IE ไทย และต่างประเทศ การอบรมทักษะการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21  2) การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก ตามหนังสือเชิญ
จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 3) การประชุมอบรมสัมมนา
ตามนโยบายมูลนิธิฯ เช่น  การประชุมอบรมสัมมนาตามหนังสือเชิญของ
นโยบายมูลนิธิฯ การประชุมผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ  นอกจากการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาแล้ว ทางผู้รับผิดชอบได้มี
การติดตามรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จากแบบฟอร์มรายงาน
การพัฒนาตนเอง ครูและบุคลากร และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อนครูและบุคลากร ใน
การประชุมระดับฝ่าย และการ In service training เพื่อเปิดโอกาสให้ครูที่
ไปร่วมอบรมแบ่งปันความรู้ที่ได้รับให้กับครูและบุคลากรที่มีความสนใจใน
หัวข้อต่างๆ ได้เข้าร่วมรับฟังการแบ่งปัน  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาครูทุกคน
ได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง เพื่อพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ และประกอบการพิจารณาขึ้นข้ันเงินเดือน  
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
1. อบรมพนักงานประจ าปี มีผลการประเมินร้อยละ 94.59 
2. สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับครูไทย มีผลการประเมินร้อยละ 95.44 
3. สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับครูต่างประเทศ มีผลการประเมินร้อย
ละ 90.32 
4. การพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร มีผลการประเมินร้อยละ 100 
5. อบรมครู 8 กลุ่มสาระ มีผลการประเมินร้อยละ 73.28 
6. อบรมพัฒนาครู IE ไทย และต่างประเทศ มีผลการประเมินร้อยละ 88.88 
7. อบรมทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 มีผลการประเมินร้อยละ 73.28 
ส่งผลให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัล 6 รำงวัลดังนี้  
1. ครูดีเด่น เนื่องในวันครเูอกชน จังหวัดเชียงใหม ่
2. ครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี 30 ปี (เข็มทองค าเชิดชูเกียรติ) 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 87.97 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภ าพ ทั้ งภ าย ใน แล ะภ ายน อก
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2561-2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้
มีมำตรฐำน 
4.1 พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
4.1.1 จ านวน 10 มาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
4.1.2 จ านวน 10 หน่วยงานท่ีบริหารด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
โดยมีงานอาคารสถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมพัฒนา งาน
ห้องสมุด งานกลุ่มสาระฯ งานพยาบาล งานยานพาหนะความปลอดภัยและ
จราจร เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการวางแผนส่งเสริม/พัฒนา ผ่านแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
- งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ได้ด าเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ
ให้ บ ริก าร   เพื่ อ ให้ สถานศึ กษามี มี อ าคารเรี ยน  อาคารประกอบ  
สภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค
ที่ทันสมัย และพร้อมต่อการใช้งาน วางแผนการจัดภูมิทัศน์รอบบริเวณ
โรงเรียนให้มีพื้นที่สี เขียว สะอาด สวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน เช่น  มีการจัดสรรงบประมาณ (งานซ่อมบ ารุง , งานปรับปรุง
ภูมิทัศน์ , งานปรับปรุงอาคารสถานท่ี , งานตรวจสอบมาตรฐานความมั่นคง

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ของอาคาร คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า คุณภาพบ่อบ าบัดน้ าเสีย คุณภาพแสง
สว่าง คุณภาพห้องน้ า คุณภาพอากาศ คุณภาพเครื่องปรับอากาศ คุณภาพ
ถังดับเพลิง, วางแผนจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบ ารุง) มีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานแต่
ละอาคาร มีการประชุมพนักงานทุกเช้า  เพื่อวางแผนการด าเนินงานตาม
กิจกรรมของทางโรงเรียน ฯลฯ  
     โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน กล่าวคือ งานอาคาร
สถานที่ฯ มีการน าแผนการปฏิบัติงานมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มี
พนักงานท าความสะอาดประจ าทุกอาคาร  มีการซ่อมบ ารุงตามแผนงาน
อาคารสถานที่  โดยงานอาคารสถานที่เป็นผู้ส ารวจ และตามค าร้องที่ได้รับ
แจ้ง  ด าเนินงานตรวจมาตรฐานความมั่นคงของอาคาร คุณภาพน้ าดื่ม 
คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า คุณภาพบ่อบ าบัดน้ าเสีย คุณภาพแสงสว่าง 
คุณภาพหม้อแปลงฟ้าและคุณภาพสายไฟ คุณภาพห้องน้ า คุณภาพอากาศ 
คุณภาพเครื่องปรับอากาศ คุณภาพถังดับเพลิง เป็นประจ าทุกปี ติดตั้งสิ่ง
อ าน วยค วาม ส ะด วก เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก าร เรี ย น รู้ ให้ กั บ ผู้ เรี ย น  เช่ น 
เครื่องปรับอากาศ กระดานอัจฉริยะ (Active Board)  เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องเสียงทั้ งภายในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมที่มีมาตรฐาน มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้เก็บ
เอกสารในห้องเรียน  และให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ติดตั้งโซล่าเซลล์ มีการ
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแผนงาน 
เช่น สวนเกษตร สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี ลานจามจุรี ลานกล้วยไม้ 
และลานกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความสวยงาม 
ร่มรื่นมีพื้นที่สีเขียว  จัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้
การได้ดีน าไปสู่การพัฒนาผู้เรยีนทุกด้าน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนให้กับผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนได้เน้นเรื่องของความปลอดภัย โดยติดตั้งถัง
ดับเพลิงทุกอาคาร ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้องเรียน ระเบียงทางเดิน
อาคารเรียน อาคารประกอบการ และตามจุดส าคัญต่าง ๆ  โรงเรียนมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ครูอยู่เวรดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่างๆ   ช่วงเวลาพักกลางวัน
และหลังเลิกเรียน  
โรงเรียนมีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยมอบหมายให้งานห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
- งำนห้องสมุด โรงเรียนมีห้องสมุดไว้ให้บริการผู้เรียนอยู่ 2 แห่ง ได้แก่  
ห้องสมุดกลาง  ตั้งอยู่อาคารแอมบรอสิโอ  และห้องสมุดแผนการเรียน 
English Program ตั้งอยู่ ช้ันสอง  อาคารอันโตนีโอ    มีสื่อไว้บริการใน
ห้องสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ซึ่ง
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ห้องสมุดแต่ละแห่ง  มีการจัดแบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็นหมวดหมู่   มี
การสร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด  มีการจัดห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
น าโปรแกรม MC-Lip และหนังสือ e-book  ส าหรับบริการยืมคืนหนังสือ มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการสืบค้นข้อมูล   มีบริการ Internet ไร้สาย 
(WiFi)  มี applications บนมือถือที่สามารถยืมคืนหนังสืออิเล็คทรอนิคส์
บุ๊คส์ได้ ห้องสมุดเป็นแหล่งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม มีครู
บรรณารักษ์และนักเรียนยุวฑูตห้องสมุด (ผู้เรียนจิตอาสา) ไว้คอยบริการ  
ผู้เรียน  ครู  บุคลากรที่เข้ามาใช้บริการ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  
นอกจากนี้งานห้องสมุดได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของห้องสมุด เพื่อน าผลไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริการที่ส่งเสริม
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้งานกลุ่มสาระ ได้ด าเนินการมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ภายในและภายนอกห้องเรียน ดังนี้ 
- งำนกลุ่มสำระ 8 กลุ่มสำระ มีแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนของแต่ละกลุ่มสาระฯ และมีแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เรียนรู้
ร่วมกัน บริเวณทางเดินเช่ือมอาคารมีป้ายประชาสัมพันธ์/บอร์ด จัดแสดง
นิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระ 8 กลุ่มที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
น าเสนอผลงานของตนเอง งานกลุ่มสาระภาษาไทย งานกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุง ส่งเสริม สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่น การปรับปรุงสวนวรรณคดี สวน
ระบบนิเวศและสวนสมุนไพร เป็นต้น  
     ส าหรับการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาผ่านผู้รับผิดชอบ 
ดังนี ้
- งำนพยำบำล รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ าตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  มีการบันทึก
สุขภาพของผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีการ
ส่งเสริมสุขภาวะผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน  นอกจากนี้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของครูและบุคลากรของโรงเรียน และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยตามช่วงฤดูกาลแพร่ระบาดของโรค 
หรือบอร์ดความรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ   
- งำนโภชนำกำร รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมการบริการด้านโภชนาการ
ถูกสุขอนามัย มีการหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่เป็นอันตรายในการบรรจุ
อาหาร พนักงานโภชนาการทุกคนสวมหมวกและผ้ากันเปื้อนเพื่อสุขอนามัย
ที่ดีต่อผู้บริโภค  โดยงานโภชนาการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยจากหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ Clean Food 
Goof Tast และการตรวจมาตรฐานคุณภาพน้ าดื่ม เป็นต้น 
- งำนกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดบอรด์
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ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประกาศ การดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว มีสุขภาพจิตดี และรู้จักหลีกเลี่ยง
หรือป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งมอมเมาและอบายมุข ส่งผลให้โรงเรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
- งำนยำนพำหนะ ความปลอดภัยและจราจร ด าเนินการดูแลความ
เรียบร้อยและเหตุการณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ตรวจสอบการเข้าออกของนักเรียน ครู บุคลากร 
และผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน  มีการรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทุกคนสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียน  
โรงเรียนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ช่วยการจราจร  มีการอบรมการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และมี
คณะกรรมการนักเรียน  สารวัตรนักเรียน ลูกเสือจราจร และนักเรียนจิต
อาสาช่วยดูแลการจราจรในช่วงเช้าและช่วงมีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
เพื่อให้การจราจรภายในโรงเรียนและหน้าโรงเรียนมีการคล่องตัวมากขึ้น  
นอกจากนี้งานยานพาหนะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมซ้อมรับมือเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและไฟไหม้ให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็น
ผู้ให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกปีการศึกษา  
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้  
1.  กิจกรรมรับรองการตรวจคุณภาพมาตรฐาน มีผลการประเมินร้อยละ 
100 
2.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานแผนงานอาคารสถานท่ี  มีผลการประเมิน
ร้อยละ 99.30 
3. กิจกรรมปรับปรุงสวรรณวรรณคดี มีผลการประเมินร้อยละ 96.20 
4. กิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ มีผลการประเมินร้อยละ 98.10 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานแผนงานยานพาหนะและความปลอดภัย มี
ผลการประเมินร้อยละ 97.50 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานแผนงานโภชนาการ มีผลการประเมินร้อย
ละ 93.20 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 97.38 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการ
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ

จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2561-2563 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้
เป็นระบบและมปีระสิทธิภำพ3.3 พัฒนำสู่ครูมืออำชีพ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมี
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศผ่ำนเกณฑ์ 
ยุทธศำสตร์ที ่4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้มีมำตรฐำน 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

4.1 พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
4.1.1 จ านวน 10 มาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
4.1.8 จ านวน 30 หน่วยงานท่ีบริหารด้วยสารสนเทศ 
4.1.9 จ านวน 32 หน่วยงานที่บริหารด้วยการน าเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  
โดยมีงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริม
พัฒนา ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
1.ปรับปรุงระบบ Network เพื่อรองรับโปรแกรมในการบริหารจัดการ 
2.ด าเนินการตามแผนงาน Smart Schoolเพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 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 
และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าใช้
ระบบ SWIS  (School Web-based Information System) เข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน โดยมี
หน่วยงานจ านวน 32 หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และครูผู้สอน
เข้าไปใช้ในด้านงานการเรียนการสอน เช่น การสั่งงาน/การบ้านนักเรียน
ผ่านทางระบบ SWIS จดหมายถึงผู้ปกครอง เป็นต้น ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา รับผิดชอบด้านงานบริหารจัดการ เช่น การรับ-ส่งเอกสาร โพสต์
เอกสาร ข้อมูลพื้นฐานครู/นักเรียน (บันทึกขาด ลา มาสาย ของครูและ
นักเรียน) บริหารแผนงานโครงการ เป็นต้น ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ
แผนงานทุกคนต้องกรอกข้อมูลสารสนเทศเพื่อ Update ข้อมูลสารสนเทศ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ก ากับติดตาม ตรวจสอบข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
เป็นองค์กรด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ  (SMART SCHOOL) โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้คลอบคลุม
ในทุกระดับ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  อย่างเป็น
ระบบครบถ้วน ตามกระบวนการ (PDCA) เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และน า
ผลสะท้อนการน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว และถูกต้องทั้งนี้โรงเรียนได้ด าเนินการ ปรับปรุงและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกและประโยชน์ในการ
จัดการศึกษา และการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมในด้านการจัดการเทคโนโลยี 



                                                              รำยงำนกำรประเมินตนเองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
 

135 
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ในด้านต่างๆ 4 ด้านดังนี้ 
* ด้านที่ 1  การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
* ด้านที่ 2   การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม 
* ด้านที่ 3  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงของโรงเรียน 
* ด้านที่ 4  การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในโรงเรียน 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
1. ปรับปรุงระบบ Network ตามโครงการ MC Stabilize Network เพื่อ
รองรับ ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ (Network System) ทั้งระบบ LAN 
ระบบไร้สาย (Wireless LAN) และระบบกล้อง IP Camera ที่มี
ประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพ มผีลการ
ประเมินร้อยละ  96.50 
และผลการประเมินความปลอดภยัด้วยระบบกล้อง IP Camera มีผลการ
ประเมินร้อยละ 98.30 
2. ด าเนินการตามแผนงาน Smart School เพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนี ้
2.1 การใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) 
พบว่าหน่วยงานในโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจดัการผ่านทุกหน่วยงาน มผีลการประเมินร้อยละ 100 
2.2 การใช้โปรแกรม Mass School มีการใช้งานด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการจัดการดา้นการเงิน มผีลการประเมินร้อย
ละ 92.00  
2.3 การใช้  Social Media ได้แก ่line@ Facebook และWebsite   
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนสามารถเข้าถึงผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  มีผลการประเมินร้อยละ 94.60 
3. การใช้ระบบบริหารงาน Smart Office ในการบริหารจัดการ สามารถ
บริหารจดัการทรัพยากรด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Smart Office เช่น 
การตรวจเช็คการบริจัดการพิมพ์เอกสารในองค์กร การบริหารจัดการการใช้ 
Internet อย่างมีประสิทธิภาพ เปน็ต้น มีผลการประเมินร้อยละ 97.47 
4. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ อาทิเช่น 
ดังนี ้
4.1 ประเมินความพึงพอใจในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรยีนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย  มผีลการประเมินร้อยละ 91.91 
4.2 แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศผา่นเกณฑ์  มีผลการประเมินร้อยละ 94.60 
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สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 95.67 
 

 

 มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 

 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวน

ครูผ่ำน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด

(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  88.00 148 132 89.33 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่น้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 

 -    95.96  

 1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่ามารถน าไปจัด

กิจกรรมได้จริง 

 -    90.58  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะส าหรับผู้ที่มี

ความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

 -    89.75  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ

คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 

 -    88.04  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 -    82.33  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู ้

  84.00 148 125 84.60 ดีเลิศ 

 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรู ้

 -   123 83.66  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวน

ครูผ่ำน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด

(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถิ่นในการ

จัดการเรียนรู ้

 -   126 85.72  

 1.3 สร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้แสวงหาความรูด้้วย

ตนเองจากสื่อทีห่ลากหลาย 

 -   126 85.72  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   94.00 148 140 94.82 ยอด

เย่ียม 

 3.1 ผูส้อนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการ

มีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

 -   140 95.16  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู 

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรยีนรู้ 

สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 -   139 94.49  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และ

น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  87.00 148 130 88.51 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 -      

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ

เรียนรู ้

 -      

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนและผู้มสีว่นเกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมในการวัดและประเมินผล 

 -      

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู ้

 -      
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวน

ครูผ่ำน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด

(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพ

ที่ได้ 
ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

  89.00 201 184 92.01 ยอด

เย่ียม 

 5.1 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลีย่นความรู้

และประสบการณ์ในการจัดการเรยีนรู้ 

 -      

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ของตนเอง 

 -      

สรุปผลกำรประเมิน  =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                          จ านวนประเด็นพิจารณา 

89.85 ดีเลิศ 

        
หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =    100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด 
 
แปลผลการประเมินคณุภาพที่ได ้

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ด ี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้ เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-2563 ได้ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ

โรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.3 จัดการเรยีนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อ
รองรับการเรียนรูยุ้ค Digital Age  
2.3.1 จ านวน 4 กลุ่มสาระที่มีการพัฒนาการเรียนรู้
แนวใหม ่
โดยผ่านความรับผดิชอบของงานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ งานกลุม่สาระ 8 กลุ่ม เป็นหน่วยงานหลักใน
การส่งเสริมพัฒนา งานหลักสตูร เป็นหน่วยงานร่วม 
ผ่านโครงการ กิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน (เยี่ยมช้ันเรียน) 
2. กิจกรรมการพัฒนาใช้หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำร
พัฒนำดังนี้ 
งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศ 
ได้ด าเนินการนเิทศการเรียนการสอน (เยี่ยมช้ันเรียน) 
ของครูผู้สอนตามปฏิทินนิเทศครู 8 กลุ่มสาระ และครู 
EP ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดย
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและวิชาการ เป็นผู้นเิทศ
ฯ  ได้ผลประเมินการนิเทศฯ ดงันี ้

ที ่ รำยกำรประเมินกำรนิเทศกำร
เรียนกำรสอน 

ร้อยละที่
ได้ 

1 เรื่องที่สอนมีการก าหนดหน่วย
การเรยีนรู้ในแผนฯ มีจุดประสงค์
การเรยีนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดที่หลักสูตร
ก าหนด หรือผลการเรยีนรู้  

95.96 

2 การเริม่น าเข้าสู่บทเรยีนเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในแผนการจดัการ

90.58 

 
ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

เรียนรู ้
3 การใช้วิธีการสอนมีความ

หลากหลาย เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
ตามศักยภาพแตล่ะบุคคล 

89.75 

4 ครูผูส้อนใช้กระบวนการสอน
ตามที่ระบุไว้ในแผนการสอน มี
การกระตุ้น/เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือ ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมี
ส่วนร่วมคดิอย่างเป็นระบบและมี
โอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดใน
แผนการสอน 

88.04 

 
งำนหลักสูตร 
ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรยีนตามหลักสูตร ดังนี ้
1. การทบทวนและตรวจใบงานการพัฒนาหลักสูตร
และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  
2. งานหลักสูตรและหัวหน้ากลุม่สาระฯได้ท าการตรวจ
ใบงานท่ี 4, 4.1, 5, 6, 7 เพื่อน าผลการวางแผนพัฒนา
ในปีการศึกษา 2562 
3. จัดท าปฏิทินก าหนดการตรวจตดิตาม การพัฒนาใช้
หลักสตูรโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยัทุกกลุ่มสาระ ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ  และน าผลการตรวจไป สะท้อนกับไปยัง
ครูผูส้อนเพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง งาน
หลักสตูรได้ประเมินการใช้หลักสูตรจากกลุม่เป้าหมาย 
3 กลุ่ม คือ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู สรุปผลการประเมิน
ด้านกระบวนการเรียนรู้ มผีลการประเมินร้อยละ 
82.33 

 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ = 89.33 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-2563 ได้ก ำหนด

 
ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ

โรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.3 จัดการเรยีนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อ
รองรับการเรียนรูยุ้ค Digital Age  
2.3.1 จ านวน 4 กลุ่มสาระที่มีการพัฒนาการเรียนรู้
แนวใหม ่
2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณเีพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา 
2.4.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความภาคภูมิ ใจ
รากเหง้าวิถชีีวิตชาวล้านนา 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา 
งานหลักสูตร งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม เป็นหน่วยงานร่วม
ในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ดังนี ้
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมในแผนปฏิบัติการประจ าป ีดังนี้ 
1.  จัดอบรมครผูู้สอน 8 กลุ่มสาระ เรื่อง การใช้ 
Samsung E-Board 
2. การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Smart 
Classroom 
3.  กิจกรรมนิเทศการเรยีนการสอน  (เยี่ยมช้ันเรียน) 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำร
พัฒนำดังนี้ 
ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น โดยการใช้สื่อต าราเรียนประกอบกับ
การใช้กระดานอัจฉริยะ และน าภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณการในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน    
ง ำ น จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น แ ล ะ นิ เท ศ  โ ด ย
คณะกรรมการนิเทศ นิเทศครู 8 กลุ่มสาระ   
1) มีผลการประเมินการนิ เทศการเรียนการสอน
ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และครู EP ภาคเรียนที่ 2 ปี
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การศึกษา 2562   พบว่าครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้  น าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีผลการ
ประเมินร้อยละ 85.72 
งำนหลักสูตร 
ได้ด าเนินการพัฒนาใช้หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัยทุกกลุม่สาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดย
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและวิชาการ  และน าผล
การตรวจสะท้อนกับไปยังครผูู้สอนเพื่อแก้ไขปรับปรุง
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง งานหลักสตูรได้ประเมินการใช้
หลักสตูรจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้ปกครอง 
นักเรียน ครู สรุปผลการประเมินดา้นการใช้สื่อการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินร้อยละ 83.66 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ = 84.60 
 
 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักการเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-2563 ได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ 
3.2 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้บคุลากร 
3.2.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มคีวามพึงพอใจและมี
ความสุขในการท างาน 
3.3 พัฒนาสู่ครมูืออาชีพ 
3.3.1 ร้อยละ 95 บุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาระดบัดีขึ้นไป 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา 
งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม  และงานบริหารบุคคลเป็น
หน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน 
กิจกรรม ดังนี ้
งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน สรุปผลการประเมินการ
นิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ด้าน
การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเหมาะสมกับความเป็นครู  
1. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการประเมิน
การนิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
- ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเหมาะสมกับความ

ยอดเยี่ยม 
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เป็นครู มีผลการประเมินร้อยละ 95.69  
งำนบริหำรบุคคล ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทุก
คน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับ
ดีขึ้นไป มีผลการประเมินร้อยละ  94.63 
เฉลี่ย (95.69+94.63)/2 = 95.16 
2.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการประเมิน
การนิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
- ด้านการใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน มีผลการประเมินร้อยละ 94.49 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อย 94.82 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ 
3.3 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
3.3.1 ร้อยละ 90 บุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาระดบัดีขึ้นไป 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอน
และนิเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา 
งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มและงานทะเบียนและวัดผล เป็น
หน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมดังนี ้
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้มีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีกิจกรรมมีกิจกรรมที่ส่งเสรมิใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี ้
1. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  ครูผู้สอนทั้ง 8 
กลุ่มสาระและครู EP 
2. งานทะเบียนและวัดผลจัดท าคูม่ือวัดและประเมินผล  
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
ดังนี้ 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาใหม้ีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรยีนรู้อย่าง

 
ดีเลิศ 
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หลากหลาย มีการน าข้อมูลไปพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่สง่เสริมในแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี ดังนี ้
1) กิจกรรมนิเทศการเรยีนการสอน  มีผลการประเมิน
การนิเทศการเรียนการสอน (เยีย่มชั้นเรียน) ครผูู้สอน
ทัง้ 8 กลุ่มสาระ และ ครู EP  พบว่าครูมีการวดัและ
ประเมินผลก าหนดไว้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการสอนในช่ัวโมง/คาบ มีความ
หลากหลาย มผีลการประเมิน ร้อยละ 82.08 
- งำนวัดผล  
จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ในแต่ละปี มีการเผยแพร่ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรและวิชาการ ครูผูส้อน และใน Website 
เพื่อให้ครูทุกคนศึกษาเป็นแนวทางการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 100 
- งำนหลักสูตร 
ได้ด าเนินการพัฒนาใช้หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัยทุกกลุม่สาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดย
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและวิชาการ  และน าผล
การตรวจสะท้อนกับไปยังครผูู้สอนเพื่อแก้ไขปรับปรุง
หลักสตูรอย่างงานหลักสูตรได้ประเมินการใช้หลักสูตร
จากกลุ่มเปา้หมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู 
สรุปผลการประเมินด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินร้อยละ 83.46 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อยละ  88.51 
 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-2563 ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ระดมสรรพก ำลังเพ่ือเสริมสร้ำงและ
ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
5.1 เสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ

บุคคล หน่วยงำนและองค์กรทุกภำคส่วนทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 

5.1.1  จ านวน 15 เครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล 
หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและ

ยอดเยี่ยม 
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ต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่
ประสบความส าเรจ็ 
5.1.2 จ านวน 200 องค์ความรู้ /นวัตกรรม / 

เทคโนโลยี ของโรงเรียน 

5.1.3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มกีารสร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพรอ่งค์ความรู้ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆ 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์และ
สัมพันธ์ชุมชน  งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารบุคคล 
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานวิจัยและ
พัฒนา เป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่าน
แผนงาน โครงการ กิจกรรมดังนี ้
1) แผนงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
2) แผนงานวิเทศสัมพันธ์  
3) งานบริหารบุคคล 
4) งานวิจัยและพัฒนา 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำร
พัฒนำดังนี้ 
- งำนประชำสัมพันธ์และสมัพันธช์ุมชน  
ด าเนนิการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
ประชาสมัพันธ์ทั้งภายในและภายนอก มีการบริการ
ด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในภายนอก 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ 
และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทีเ่หมาะสม เช่น ส่ง
ข่าว เสียงตามสาย บอรด์ประชาสมัพันธ์และ
นิทรรศการ Line Facebook หนังสือสิ่งพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ และความสมัพันธ์กับชุมชนเชิงรุก การให้
ความร่วมมือหน่วยงานภายนอก สนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอกสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน ฯลฯ  มผีลการประเมินร้อยละ 
86.50 
- งำนวิเทศสัมพันธ์  
ในปีการศึกษา 2562  ได้ด าเนินการติดต่อประสานงาน
และสร้างความสัมพันธ์ โดยได้มีการลงนามข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) จ านวน 4 ฉบับ และ 1 ความร่วมมือ 
ดังนี ้
1. British Council เพื่อจัดการเรยีนการสอน
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ภาษาอังกฤษนอกเวลาเรยีนให้แกน่ักเรียนโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย และความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ ในการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและคร ู
2. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิิทัล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ICDI)  เพื่อจัดการเรียนการ
สอนให้แก่นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ธุรกิจ 
แผนการเรียน English Program และเก็บหน่วยกิต 
น าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรไีด้  
3. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อการ
พิจารณารับนักเรียนเข้าโครงการ MUIC Excellence 
Entrance Track เพื่อพัฒนานักเรยีนและส่งเสริมการ
เรียนการสอนในระบบนานาชาต ิ
4. School of Social Sciences, Waseda 
University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรา้งความร่วมมือด้าน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์ 
โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แกน่ักเรียนท่ีสนใจ  
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ โดยมีการมอบ
ทุนการศึกษา 100 เปอร์เซนต์ จ านวน 7 ทุน ให้แก่
นักเรียนท่ีมีคณุสมบัตติามที่ก าหนด 
และสร้างความร่วมมือกับโรงเรยีนพี่โรงเรียนน้อง 
(Sister School) โดยด าเนินร่วมกบัฝ่ายวิชาการในการ
จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน Montfort Secondary 
School, Singapore ณ บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 2562 มีหน่วยงานและองค์กรที่เข้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
จ านวน 43 ครั้ง ได้แก่ การแนะแนวการศึกษาต่อ การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การท ากจิกรรมตามสญัญาข้อตกลง  
จากผลการพัฒนาดังกล่าว งานวิเทศสัมพันธ์ได้สรุป
โรงเรียนได้ เช่ือมความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ จ านวนท้ังสิ้น 43 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
- งำนบริหำรบุคคล 
ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา
ระดับดีขึ้นไป มผีลการประเมินร้อยละ 94.63 
-  งำนวิจัยและพัฒนำ ด าเนินงานดังน้ี 
1) ได้สรุปการจัดท าวิจยัและนวัตกรรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมินร้อยละ 98.53 
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2) สรุปผลความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ต่ อ ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า 
(Stakeholder) มีผลการประเมินร้อยละ 80.40 
สรปุผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.01 
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2. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 

 

 

 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที ่

 1 
คุณภำพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 96.88  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

99.32  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 98.25  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 99.17  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 89.57  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 96.04  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 96.87  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 97.41  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 94.40  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 94.40  

มำตรฐำนที ่
 2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 95.00  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 97.00  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

92.00  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90.00  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 97.00  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 91.00  

มำตรฐำนที ่
 3 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

89.33  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 84.60  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 94.82  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 88.51  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 92.01  

สรุปผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 

คุณภำพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการนักเรียน มีความเป็นผู้น า  มีความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม 
เช่น การจัดประสานให้มีรถโดยสาร (RTC) มาให้บริการแก่เพื่อนๆ น้องๆ เพื่อเข้าออกได้อย่างสะดวก เป็นต้น 
2. ผู้เรียนส่วนใหญ่มคีวามมั่นใจ กล้าแสดงออก  กล้าพูด กล้าน าเสนอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมนอก
ห้องเรียน เช่น การแสดงออกในช่วงการจัดเตรียมและแข่งขันกีฬาสทีี่รุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้องในการฝึกซ้อมและจัดกจิกรรม 
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มคีวามสามารถในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษศ์ิลป วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความร่วมมือในการแต่งกายชุด
พื้นเมืองทุกวันศุกร์ การร่วมสืบสานในประเพณีท้องถิ่นอาทิ ประเพณีลอยกระทง หล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นต้น 

5. ผู้เรียนส่วนใหญ่มผีลงานและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่างๆ จนได้รับรางวัลทั้งระดบัจังหวัด ภาค ประเทศ และนานาชาติ 
 
ผู้เรยีนมีผลงานท่ีได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ดังนี้    
 

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

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

6 - - - 

11. อื่นๆ 3 8 2 1 
รวม 20 110 63 64 

 
 
 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการต่อยอดการพัฒนาจากสิ่งที่ดี

อยู่แล้วและเพิ่มเติมในการเตรียมเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี (Character) แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและใช้ความเก่งไป

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 
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ในทางที่ดีในยุคศตวรรษที่ 21 

2.  โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ครอบคลุมทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

3. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart School) โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในด้านการบรหิารจดัการ และกระบวนการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

4. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัย ส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มค่า  

5. โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมและการท าข้อตกลง

ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) ได้แก่ British Council   วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล School of Social 

Sciences, Waseda University ประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ICDI)  เป็นต้น 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1.  ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการน าไปสู่การจัดการเรียนรู้  มีการเพิ่มเติมในส่วน

ของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทยปรากฏอย่างชัดเจน 

2. ครูมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ศึกษา แสวงหาความรู้ในการท าวิจัยในช้ันเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนา มีการน า

ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีเครื่องมือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน สามารถน าผลนิเทศมาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.  การปลูกฝังผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน เช่น การไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ในขณะเดินสวนทางกัน การกล่าวค าทักทาย
สวัสดี และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 
2. รายงานสรุปสะท้อนภาวการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 คือ อ้วนร้อยละ 7.48  เริ่มอ้วนร้อยละ 5.33ท้วม
ร้อยละ 5.35 รวมเป็นร้อยละ 18.16  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.38  ผอมร้อยละ 2.44 รวมเป็น 5.82 และสมส่วนร้อยละ 76.03 งาน
กลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่สมส่วน 
มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้ให้มีสุขภาพกายที่ดี 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  โรงเรียนมีการใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
แต่การน าเข้าใช้โปรแกรม SWIS จากผู้รับผิดชอบให้ครบกระบวนการยังไม่ครบสมบูรณ์ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
1.  การน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
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5.  แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูประจ าช้ันทุกคนควรหามาตรการการปลูกฝังผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน เช่น การ
ไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ในขณะเดินสวนทางกัน การกล่าวค าทักทายสวัสดี และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน เป็นต้น 

2. รายงานสรุปสะท้อนภาวการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 คือ อ้วนร้อยละ 7.48  เริ่มอ้วนร้อยละ 5.33
ท้วมร้อยละ 5.35 รวมเป็นร้อยละ 18.16  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.38  ผอมร้อยละ 2.44 รวมเป็น 5.82 และสมส่วนร้อย
ละ 76.03 งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหามาตรการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่สมส่วน มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้ให้มีสุขภาพกายที่ดี 

3. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบแผนงานควรด าเนินการเข้าใช้โปรแกรม SWIS (School Web-
based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้ครบกระบวนการสมบูรณ์ของโปรแกรม
เพื่อให้มีประสิทธิผลและเกิดการคุ้มค่า 

4. ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ทบทวนกระบวนการส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
 

 

6. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

- 
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1. มาตรฐานและคา่เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 
4. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) 
6. แนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพภายนอก จาก สมศ.มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่4 ภำคผนวก 
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1. มำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2562 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน บรรลุ ไม่บรรลุ 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

ค่ำเป้ำหมำยท่ีด ำเนินได้ 
(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

  

1 คุณภำพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน     
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดค านวณ  
81.00 96.88   

2) ความสามารถในการวิ เคราะห์ คิ ดอย่ างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และ
แก้ปัญหา 

89.00 99.32   

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 93.00 98.25   
4) มี ค วามสามารถ ในการใช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

93.00 99.17   

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

87.00 89.57   

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

89.00 96.04   

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

95.00 96.87   

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
  

92.00 97.41   

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

97.60 94.40   

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม 88.90 94.40   
2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

    

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

95.00 95.00   

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 97.00 97.00   
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีน

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

92.00 92.00   

2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

90.00 90.00   

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู ้

97.00 97.00   
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

91.00 91.00   

3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

    

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

88..00 89.33   

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

84.00 84.60   

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 94.00 94.82   
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
87.00 88.51   

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

89.00 92.01   

 
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ 
 

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

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที ่4/2562 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
…………………………..………… 

 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้ แก่
สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โรงเรียนจึงจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

(1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
(3) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(4) จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
(5) ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
(6) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(7) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง และตามค าแนะน าของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และพิจารณาอนุมัติราย งานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2562 ประกอบด้วย 

1.1  ภราดาชาญณรงค ์ บุญพราหมณ ์  ประธานกรรมการ 
1.2  ครูดาริษา  แสงสินธุ ์   รองประธานกรรมการ       
1.3  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  กรรมการ  
1.4  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   กรรมการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ดังนี้   
 2.1 คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้ำที ่ด าเนินการ

ตามแผนงานประกันคณุภาพการศกึษาทั้งปีครบ PDCA และมีการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบด้วย 

2.1.1  ครูอรุณี  มงคล   ประธานกรรมการ  
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2.1.2  ครูดาริษา   แสงสินธุ์   รองประธานกรรมการ 
2.1.3  มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ   กรรมการ 
2.1.4  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต   กรรมการ 
2.1.5  มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล  กรรมการ  
2.1.6  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ 
2.1.7  ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ 
2.1.8  มาสเตอร์นิคม พุทธิมา   กรรมการ 
2.1.9  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   กรรมการ 
2.1.10  มาสเตอร์สเถียร ช่างเงิน   กรรมการ 
2.1.11  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว   กรรมการ 
2.1.12  ครูมยุรี  ทรายแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 

 2.2  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีหนำ้ท่ี  จัดท า
แผนพัฒนาการจดัการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดยสะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอยา่งชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

2.2.1 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง   ประธานกรรมการ 
2.2.2 ครูดาริษา   แสงสินธุ ์   รองประธานกรรมการ 
2.2.3 หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยฝ่ายทุกฝ่าย  กรรมการ 
2.2.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   กรรมการ 
2.2.5 หัวหน้าระดับชั้นทุกท่าน   กรรมการ 
2.2.6 หัวหน้างานทุกท่าน    กรรมการ 
2.2.7 ครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทกุท่าน  กรรมการ 
2.2.8 บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน   กรรมการ 
2.2.9 ครูอรณุี    มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

 
 2.3  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ก ากับติดตามบุคลากรในฝ่ายของตนให้ปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับในรูปแบบงาน / โครงการ / 
กิจกรรมลงสู่แผนงานของฝ่ายต่างๆตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ที่เน้นกระบวนการท างานแบบ PDCA (Plan Do 
Check Action) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย  
  2.3.1  คณะกรรมกำรนิเทศติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีหนำ้ท่ี  ให้ค าปรึกษา และนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

1) ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธานกรรมการ 
2) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง   รองประธานกรรมการ 
3) มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการ 
4) มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต   กรรมการ 
5) ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ 
6) มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
7) ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ 
8) มาสเตอร์นิคม พุทธิมา   กรรมการ 
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9) มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   กรรมการ  
10)  ครูดวงมณี ค าป่าแลว   กรรมการ 
11)  มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน   กรรมการ 
12)  มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   กรรมการ 
13)  ครูอรุณี  มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ฝ่ำยวิชำกำร 

1) มาสเตอร์ธีรภัทร ์ วิโรจน์สกลุ  ประธานกรรมการ 
2) ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   รองประธานกรรมการ 
3) ครูศศิธร  ค าวินิจ     กรรมการ 
4) มาสเตอร์นิคม พุทธิมา     กรรมการ 
5) ครูพุทธชาติ โอ คอนเนอร ์  กรรมการ 
6) ครูสมรัก  ปริยะวาท ี  กรรมการ 
7) มาสเตอร์พีรพงษ ์ บัวเหลือง   กรรมการ 
8) ครูณัฐชยา  พอพิน   กรรมการ 
9) มาสเตอรส์ุรเชษฐ์ เหล่าจันตา  กรรมการ 
10) ครูทัศนีย์พร สุขโชต ิ   กรรมการ 
11) มาสเตอร์ประยรู ทาปัน   กรรมการ 
12) ครูอัจฉรีย ์ บุญเรือง   กรรมการ 
13) ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา   กรรมการ 
14) มาสเตอร์เดชา นันเปรย   กรรมการ 
15) ครูกรรณิการ ์ ใจแก้ว   กรรมการ 
16) ครูพัชร ี  กังวาลไกล  กรรมการ 
17) มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   กรรมการ 
18) ครูเจริญศร ี ศรีจันทร์ดร  กรรมการ 
19) มาสเตอร์เมธาสิทธ์ิ  สุขประชาพันธุ์  กรรมการ 
20) มาสเตอร์ก าจร ยั่งยืน   กรรมการ 
21) มาสเตอร์อรรถกร มัชฌันติกสมัย  กรรมการ 
22) ครูจิตทิวา  หมื่นแสน   กรรมการและเลขานุการ 

  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 1)  มาสเตอร์บญุเท่ง เถระ   ประธานกรรมการ 
 2)  ครูดวงมณ ี  ค าป่าแลว   รองประธานกรรมการ 
 3)  มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน   กรรมการ 
 4)  มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล  กรรมการ 
 5)  มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา  กรรมการ 
 6)  มาสเตอรผ์ไท ชัยน า   กรรมการ 
 7)  มาสเตอรภ์ูม ิ แพทย์คดี   กรรมการ 
 8)  ครูภาณุมาศ  ทองย้อย   กรรมการ 
 9)  ครูนงลักษณ ์ ค าไทย   กรรมการ 
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 10)  มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง  กรรมการ 
 11)  มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม  กรรมการ 
 12)  มาสเตอร์จริฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค ์  กรรมการ 
 13)  ครูนงนภัส  สมณะ   กรรมการและเลขานุการ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
   1)  ครูดาริษา  แสงสินธุ ์   ประธานกรรมการ 
   2)  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง   รองประธานกรรมการ 
   3)  ครูธีริศรา  ค าสิทธ์ิ   กรรมการ 
   4)  ครูภาณุมาศ  ทองย้อย   กรรมการ 
   5)  มาสเตอร์ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ   กรรมการ 
   6)  ครูจิดาภา  ชัยสงคราม  กรรมการ 
   7)  ครูสุทธิรักษ์  ไชยวุฒ ิ   กรรมการ 
   6)  มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก  กรรมการ 
   8)  มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง  กรรมการ 
   9)  ครูมยุร ี  ทรายแก้ว   กรรมการและเลขานุการ    

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
1) มาสเตอรส์ุวรรณ อินทรชิต   ประธานกรรมการ 
2) ครูเดือนเพญ็ ตากันทะ   รองประธานกรรมการ 
3) มาสเตอรล์ิขิต ชูวงศ์   กรรมการ 
4) ครูพวงไพร  สายสกล   กรรมการ 
5) ครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 

          ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 
1) มาสเตอรไ์ชยวัฒน์ บุญเลศิ   ประธานกรรมการ 
2) ครูวรพิชชา  ยาวงค์   รองประธานกรรมการ 
3) มาสเตอร์ประสงค ์ สุทา   กรรมการ 
4) ครูชนกกร  ไชยวงศ์ค า  กรรมการ 
5) ครูกมลวรรณ ทะนัน   กรรมการและเลขานุการ 

  2.3.2 คณะกรรมกำรรวบรวมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำที ่ ตรวจสอบและรวบรวมผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละฝ่าย  เพื่อน าข้อมลูที่ไดม้าสรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี  ปีการศึกษา 
2562 
     1) ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง   ประธานกรรมการ 
     2) ครูอรุณี  มงคล   รองประธานกรรมการ 
     3) ครูกมลวรรณ  ทะนัน   กรรมการ 
     4) ครูจิตทิวา  หมื่นแสน   กรรมการ 
     5) ครูนงนภัส  สมณะ   กรรมการ 
     6) ครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ 
     7) ครูมยุรี  ทรายแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
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   2.4 คณะกรรมกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  มีหน้ำที่  ด าเนินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและเขียน
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน (มำตรฐำนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6BSG) 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ ม.1.2 (4)  

1) ครูเจริญศรี  ศรีจันทร์ดร 
2) ครูญาดา  กะราม 
3) ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน 

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ม.1.2 (1,2,3)  
1) มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค ์    
2) ครูศศิน   ดาวดี  

มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ม.1.1 
(1,4) 

1) มาสเตอร์ไกรสิงห์  ใจหลวง 
2) ครูจิตทิวา   หมื่นแสน 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม
เหตุผล ม.1.1 (1,2) 

1) ครูนงนภัส  สมณะ 
2) ครูล าจวน   รัตนบุรี 

มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร ม.1.1 (4) 
1) ครูอรุณี   มงคล 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนรักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
สุจริต ม.1.1 (6) 

1) ครูธีริศรา   ค าสิทธ์ิ 
2) ครูมยุรี   ทรายแก้ว 

 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (มำตรฐำนที่ 7, 8, 10, 11, 12) 
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ม.3 (3.1-3.4) 

1) ครูสมรัก   ปริยะวาที 
2) ครูสุพรรณี  สายน าทาน 
3) ครูกนิษฐรินทร์    พลศักดิ์ 
4) ครูรัชน ี   ช านาญรบ 
5) ครูภวดี   ศรีใจ 

มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ม.2 (2.1-2.4) 
1) ครูอรุณี    มงคล 
2) ครูพุทธชาติ  โอ คอนเนอร์ 
3) ครูดาริษา   แสงสินธุ์ 

มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล ม.3 (3.5) 

1) ครูกมลวรรณ    ทะนัน 
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2) ครูวรพิชชา  ยาวงค์ 
มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  
ม.3 (3.1) 

1) ครูกรรณิการ์  ใจแก้ว 
2) ครูอัจฉรีย์   บุญเรือง 
3) มาสเตอร์เดชา  นันเปรย 

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ  ม.2 (2.5) 
1) มาสเตอร์พัสกร  วงษ์โท 
2) มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน 

มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ม.2 (2.6) 
1) มาสเตอร์พีรพงษ์     บัวเหลือง 
2) ครูดวงมณี  ค าป่าแลว 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้(มำตรฐำนที่ 13) 
มำตรฐำนที ่13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  ม.3 (3.5) 

1) มาสเตอร์ญาณิน  ศิริไพศาลประเสริฐ 
2) ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (มำตรฐำนที่ 14) 
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม (มำตรฐำนที่ 15) 
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

1) ครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ 
2) ครูจิดาภา   ชัยสงคราม 

 
 2.5  คณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มี

หน้ำท่ี ติดตามผลการด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
      1) ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  ประธานกรรมการ 
     2) ครูอรุณี  มงคล  รองประธานกรรมการ 
     3) ครูกมลวรรณ  ทะนัน  กรรมการ 
     4) ครูจิตทิวา  หมื่นแสน  กรรมการ 
     5) ครูนงนภัส  สมณะ  กรรมการ 
     6) ครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ 
     7) ครูมยุรี  ทรายแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 

   2.6  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ มีหน้ำที่ รวบรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เสนอแก่คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาผลการประเมินให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แก่ต้น
สังกัด เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

2.6.1  ครูอรุณี  มงคล  ประธานกรรมการ 
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2.6.2  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  รองประธานกรรมการ 
2.6.3  มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก กรรมการ 
2.6.4  ครูมยุรี   ทรายแก้ว  กรรมการและเลขานุการ  

 
 2.7  คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อเนื่อง มีหน้ำที่ การก ากับ ติดตามรวบรวมผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน (ต้นสังกัด) และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

2.7.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธานกรรมการ 
2.7.2  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง   รองประธานกรรมการ 
2.7.3  มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
2.7.4  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ 
2.7.5  ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ 
2.7.6  มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา   กรรมการ 
2.7.7  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   กรรมการ 
2.7.8  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว   กรรมการ 
2.7.9  มาสเตอร์สเถียร ช่างเงิน   กรรมการ 
2.7.10  มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเท่ง   กรรมการ 
2.7.11  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต   กรรมการ 
2.7.12  ครูอรุณี  มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิผล 

สั่ง ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
                       
 
 
 

 (ภราดา ดร.สรุกิจ  ศรสีราญกุลวงศ์) 
         ผู้อ านวยการ โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
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3.  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเอง 
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4. ผลกำรประเมินภำยนอกของ สมศ.รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) 
 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน          
อิงสถำนศึกษำ 

 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ผลกำร
รับรอง

มำตรฐำน   
คุณภำพ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ
คุณภำพ 

คะแนน ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

3.66 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.83 ได ้

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมสีุขนิสัย สขุภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 3.49 ด ี 4.00 ดีมาก 3.75 ได ้
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมสีุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

3.66 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.83 ได ้

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิด 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวสิัยทัศน ์

3.46 ด ี 4.00 ดีมาก 3.73 ได ้

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสตูร 

3.10 ด ี 3.00 ด ี 3.05 ได ้

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.33 ด ี 4.00 ดีมาก 3.67 ได ้

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สุจริต 

3.64 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.82 ได ้

ด้ำนครู       
มาตรฐานที่ 8 ครูมคีุณวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานท่ี 
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.70 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.85 ได ้

มาตรฐานที่ 9 ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรยีนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

3.88 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.94 ได ้

ด้ำนผู้บริหำร       
มาตรฐานที่ 10 ผู้บรหิารมภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถใน
การบริหารจัดการ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได ้

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและ
การบริหารงาน อย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

3.86 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.93 ได ้

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได ้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามหีลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อการเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได ้

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสรมิความสมัพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได ้
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5. ผลกำรประเมินภำยนอกของ สมศ.รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558) 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันท่ี  8 – 10 สิงหาคม 2554   

ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี ้

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศกึษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

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

การจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

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 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 

1. มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 ผู้เรยีนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้ที่มีระดับพอใช้  โดยเฉพาะเนน้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ โดยครูน าผลจากการพัฒนาของครูรายวิชา การประเมนิแผนการจดัการเรียนรู้  
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การประเมินการสอนและการประเมินแบบวัดแบบทดสอบไปพัฒนาครูให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบและความต้องการพัฒนา และ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากข้ึน ให้ได้ ลงมือปฏิบตัิจริง สืบค้นความรู้ สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับกจิกรรมการเรียนรู้ และประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จดั
และแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนแตล่ะคน น าผลประเมินไปปรบัการเรยีนและการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

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 และประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดและแสดงถึงความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนแต่ละคน น าผลประเมินไปปรับการเรียนและการสอนอย่างเป็นระบบ 
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6.  แนวทำงกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำก ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหำคม  2554  มำวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2555 - 2562 

จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 

จำกคณะกรรมกำร สมศ. 
กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ 

 ปีกำรศึกษำ 2555-2562 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2555-2562 

1.  ผู้เรียนควรไดร้ับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีระดบัพอใช้  ได้แก ่
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

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

- ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ขึ้นให้ได้ ลงมือปฏิบัติจริง สืบค้น
ความรู้ สร้างองค์ความรู้ 

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

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 พร้อมทั้งมีการจัดสอบ Pre O-NET ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน ม.3 
และ ม.5 ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของโรงเรียน     
มงฟอร์ตวิทยาลัย มีผลการเรียนระดับ 3 – 4 และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ดังนี ้
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 2561 2562 ผลต่ำงค่ำเฉลี่ย 

ภาษาไทย 79.26 86.57 7.31 

คณิตศาสตร ์ 62.05 72.21 10.16 
วิทยาศาสตร ์ 72.10 78.24 6.14 
สังคมศึกษาฯ 89.02 92.11 3.09 

ภาษาต่างประเทศ 83.50 86.30 2.80 
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จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 

จำกคณะกรรมกำร สมศ. 
กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ 

 ปีกำรศึกษำ 2555-2562 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2555-2562 

1.2 ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ดังนี้ 
ระดับชั้น ม.3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 2561 2562 ผลต่ำงค่ำเฉลี่ย 
ภาษาไทย 69.75 70.25 0.5 
คณิตศาสตร ์ 56.08 52.84 -3.24 
วิทยาศาสตร ์ 46.87 37.23 -9.64 
ภาษาต่างประเทศ 51.97 61.21 9.24 

 
ระดับชั้น ม.6 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 2561 2562 ผลต่ำงค่ำเฉลี่ย 
ภาษาไทย 61.20 56.37 -5.21 
คณิตศาสตร ์ 56.44 45.31 -1.28 
วิทยาศาสตร ์ 44.65 41.06 -4.1 
สังคมฯ 41.83 42.70 0.39 
ภาษาต่างประเทศ 56.22 51.96 0.3 

2. ควรศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
ในกลุ่ ม ส าระการ เรี ยน รู้
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

 

- สถานศึกษาควรศึกษาวิจัยถึง
ปัญหาที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต่ า ในกลุ่ ม ส าระการ เรี ยน รู้
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  

- น าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง  

- ป ระ ส าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ

ครูผู้สอน มีงานวิจัยของที่ศึกษาถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มาตรการ  
ครูผูส้อนมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   

งำนวิจัยในชัน้เรียน ของครูผู้สอน 
1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน เรื่อง ทฤษฎีกราฟ เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
2. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT เพื่อส่งเสรมิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ม.4/6 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั ปีการศกึษา 2562 
3. การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่องเวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการคิดค านวณส าหรับ
นักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 

จำกคณะกรรมกำร สมศ. 
กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ 

 ปีกำรศึกษำ 2555-2562 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2555-2562 

ผู้ปกครองในการร่วมพัฒนา
อย่างจริงจัง 

 4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเนื้อหาสถิติเบื้องต้น (สถิติกับการหาคา่กลางของข้อมูล) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียน English Programme โดยใช้การจัดกลุ่มเรียนรู้แบบ STAD 
5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี4 
6. การใช้ชุดแบบฝึกทักษะภาษาไทยโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว ์วิเคราะหค์ุณค่าดา้นวรรณศลิป์ เรื่อง
กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรง
เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 
7. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพื่อผลิตสื่อภาษาเชิงสร้างสรรค ์
8. การพัฒนาการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึกเขียนตามค าบอก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 
9. การท าสื่อpower point ในการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมและการสื่อสาร(ท32204) 
ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5 ห้อง5/9-5/11 
10. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดค าของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย      

3. ครูควรน าผลจากการ
พั ฒ น าค รู ร าย วิ ช า  ก าร
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินการสอน
และการประเมินแบบวัด
แบบทดสอบไปพัฒนาครูให้
สอดคล้องกับปัญหาที่พบ
และความต้องการพัฒนา 
และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

- ครูน าผลจากการพัฒนาของครู
รายวิชา การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินการ
สอนและการประเมินแบบวัด
แบบทดสอบไปพัฒนาครูให้
สอดคล้องกับปัญหาที่พบและ
ความต้องการพัฒนา 

- ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาก

มาตรการ 
- คณะกรรมการนิเทศ ตดิตาม

ครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระฯ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศฯ)  

- ครูผูส้อนไดร้ับการนเิทศการ
สอนภาคเรียน 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา ได้น าผลจากการ
นิเทศและบันทึกหลังการสอนไป
พัฒนาการจัดกระบวนการ

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 ผลการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนของ
ครู 8 กลุ่มสาระมีดังนี้ 
2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 10 คน ได้ปฏิบัติการสอน
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จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 

จำกคณะกรรมกำร สมศ. 
กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ 

 ปีกำรศึกษำ 2555-2562 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2555-2562 

บทบาทในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มากขึ้นให้ได้ ลง
มือปฏิบัติจริง สืบค้นความรู้ 
สร้างองค์ความรู้ ใช้สื่อการ
เรี ย น รู้ ที่ เห ม า ะ ส ม กั บ
กิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 
และประเมินความก้าวหน้า
ของการเรียนการสอนด้วย
วิ ธี ก า ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
กิจกรรมที่จัดและแสดงถึง
ความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่
ละคน น าผลประเมินไปปรับ
การเรียนและการสอนอย่าง
เป็นระบบ 

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

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

- ครูน าผลประเมินไปปรับการ
เรียนและการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

เรียนรู้ โดยมีการใช้สื่อทาง
เทคโนโลยีมากข้ึน 

 

ดังนี ้
2.1.1  การเตรียมการสอน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.67 
2.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.00 

     2.1.3  ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.00 
2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 16 คน ได้ปฏิบัติการ
สอนดังนี ้

2.2.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 99.58 
2.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.50 

    2.2.3  ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 100 
2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 27 คน ได้ปฏิบัติการ
สอนดังนี ้

2.3.1     การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.81 
2.3.2     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.15 
2.3.3     ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 91.48 

2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมฯ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 11 คน ได้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.4.1    การเตรียมการสอนและขั้นน า  โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.70 
2.4.2    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.55   
2.4.3    ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 98.18 

2.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ิลปะ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 12 คน ได้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.5.1    การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.34 
2.5.2    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.33 
2.5.3    ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 98.34 

2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 17 คน ได้
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จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร 

จำกคณะกรรมกำร สมศ. 
กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ 

 ปีกำรศึกษำ 2555-2562 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม/พัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2555-2562 

ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.6.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.90 
2.6.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.53 
2.6.3 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 94.12 

2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 14 คน ได้
ปฏิบัติการสอนดังนี้ 

2.7.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91.43 
2.7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.14  
2.7.3 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 94.29 

2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี พบว่า มีครูในกลุ่มสาระฯ จ านวน 17 คน 
ได้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.8.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.90 
2.8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.94 
2.8.3 ความเป็นครูและบุคลิกภาพ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 94.71 

2.9 ครูผู้สอน EP (ไทย) พบว่า จ านวน 9 คน ได้ปฏิบัติการสอนดังนี้ 
2.9.1 การเตรียมการสอนและขั้นน า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.81 

      2.9.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.33 
      2.9.3 ความเป็นครูและบุคลิกภาย โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.56 
     ผลปรำกฏว่ำ จำกกำรปฏิบัติกำรสอนของครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
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โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ 2562  

ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 
วิชำ นก. ชั่วโมง วิชำ นก. ชั่วโมง 

รำยวิชำพ้ืนฐำน     รำยวิชำพ้ืนฐำน     
ท21101  ภาษาไทย   1.5 60 ท21102   ภาษาไทย   1.5 60 
ค21101   คณิตศาสตร ์  1.5 60 ค21102   คณิตศาสตร ์  1.5 60 
ว21101    วิทยาศาสตร ์  1.5 60 ว21102   วิทยาศาสตร ์  1.5 60 
ว21103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40         
ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส21103   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
ส21102  ประวัติศาสตร ์  0.5 20 ส21104   ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ21101   สุขศึกษา   0.5 20 พ21103   สุขศึกษา   0.5 20 
พ21102   พลศึกษา   0.5 20 พ21104   พลศึกษา   0.5 20 
ศ21101  นาฏศิลป ์  0.5 20 ศ21103   ทัศนศิลป ์  0.5 20 
ศ21102   ดนตรไีทย   0.5 20 ศ21104  ดนตรสีากล 0.5 20 
ง21101    การงานอาชีพ 0.5 20 ง21102   การงานอาชีพ 0.5 20 
อ21101     ภาษาอังกฤษ   1.5 60 อ21102   ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 11.5 460   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 10.5 420 
รำยวิชำเพ่ิมเติม     รำยวิชำเพ่ิมเติม     
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 
ว21201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ว21202   วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 
        ว21203   โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
ส21201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   ส21202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   
อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 
จ21201 ภาษาจีน  1.0 40 จ21202 ภาษาจีน  1.0 40 
ว21204 การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู ้(IS1) 0.5 20 ว21205 การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู ้(IS2) 0.5 20 

  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 5.0 180   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 6.0 220 
  รวมท้ังหมด 16.5 640   รวมท้ังหมด 16.5 640 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน      กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
  แนะแนว    20   แนะแนว   -  20 
  ลูกเสือ   20   ลูกเสือ  -  20 
  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน   -    
   - ชมรม   15    - ชมรม   15 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ - 5 
  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60 
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โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2562 

ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 
วิชำ วิชำ 

รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชั่วโมง รำยวิชำพ้ืนฐำน นก. ชั่วโมง 
ท22101 ภาษาไทย 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 

        ว22103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา 0.5 20 พ22104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ22103 นาฏศิลป ์ 0.5 20 ศ22105 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 
ศ22104 ดนตรไีทย 0.5 20 ศ22106 ดนตรสีากล 0.5 20 
ง22101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง22102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 

  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 10.5 420   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 11.5 460 
รำยวิชำเพ่ิมเติม       รำยวิชำเพ่ิมเติม       
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 
ว22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ว22202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 
ว22203 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40         
ส22201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5                                                          ส22202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   
อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 
จ22201 ภาษาจีน  1.0 40 จ22202 ภาษาจีน  1.0 40 
ว22204  โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 ว22205  โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 

  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 6.0 220   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 5.0 180 
  รวมท้ังหมด 16.5 640   รวมท้ังหมด 16.5 640 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
  แนะแนว    20   แนะแนว   -  20 
  ลูกเสือ   20   ลูกเสือ  -  20 
  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน   -    
   - ชมรม   15    - ชมรม   15 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ - 5 
  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60 
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โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 

วิชำ นก. ชั่วโมง วิชำ   นก. ชั่วโมง 

รำยวิชำพ้ืนฐำน     รำยวิชำพ้ืนฐำน     
ท23101 ภาษาไทย 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 
ส23102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา 0.5 20 พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
ศ23103 ดนตรสีากล 0.5 20 ศ23105 ดนตรไีทย 0.5 20 
ศ23104 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 ศ23106 นาฎศิลป ์ 0.5 20 
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง23103 การงานอาชีพ 0.5 20 
ง23102 เทคโนโลย ี 1.0 40         
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1.5 60 อ23102 ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 11.5 460   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 10.5 420 
รำยวิชำเพ่ิมเติม       รำยวิชำเพ่ิมเติม     
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 
ว23201 วิทยาศาสตร์สากล 1.0 40 ว23202 วิทยาศาสตร์สากล  1.0 40 

        ง23204 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
ส23201 หน้าท่ีพลเมือง 0.5   ส23202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   
อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ23202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 
จ23201 ภาษาจีน 1.0 40 จ23202 ภาษาจีน  1.0 40 
ว23203 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 ว23204 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 

  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 5.0 180   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 6.0 220 
  รวมท้ังหมด 16.5 640   รวมท้ังหมด 16.5 640 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
  แนะแนว    20   แนะแนว   -  20 
  ลูกเสือ   20   ลูกเสือ  -  20 
  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน   -    
   - ชมรม   15    - ชมรม   15 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   5   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ - 5 
          ทักษะพื้นฐานว่ายน้ า 25 เมตร     
  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60 
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โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2562 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 

วิชำ นก. ชั่วโมง วิชำ นก. ชั่วโมง 
รำยวิชำพ้ืนฐำน     รำยวิชำพ้ืนฐำน     
ท31101 ภาษาไทย   1.0 40 ท31102 ภาษาไทย   1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 40 
        ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร ์  0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1.0 20         
อ31101 ภาษาอังกฤษ   1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5 280   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5 300 
รำยวิชำเพ่ิมเติม     รำยวิชำเพ่ิมเติม     
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว31201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 
ว31221 เคม ี 1.5 60 ว31222 เคม ี 1.5 60 
ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 
ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40         
ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1.0 40 
        ง31201 โครงงานอาชีพ 0.5 20 

  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 8.5 320   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 300 
  รวมท้ังหมด 16.0 600   รวมท้ังหมด 15.5 600 
  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

  
  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     

  แนะแนว  
 

20   แนะแนว   -  20 
  กิจกรรมนักเรียน  

  
  กิจกรรมนักเรียน   -    

   - ชมรม   20    - ชมรม   20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   20   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ - 20 

  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60 
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รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ท30201 พัฒนาทักษะภาษาไทย 1.0 40 ท30202 พัฒนาทักษะภาษาไทย 1.0 40 
ท30205 โครงงานภาษาไทย 0.5 20 ท30206 โครงงานภาษาไทย 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 4  
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
อ31207 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31209 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ31208 โครงงานภาษาอังกฤษ 0.5 20 อ31210 โครงงานภาษาอังกฤษ 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นฟิสกิส์ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 4  
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ว31203 ความถนัดทางฟิสิกส ์ 1.0 40 ว31204 ความถนัดทางฟิสิกส ์ 1.0 40 
ว31282 ระเบียบวิธีวิจยั การสืบเสาะและการ

สืบค้นทางวิทยาศาสตร ์
0.5 20 ว31283 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 

 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ว31223 ความถนัดทางเคม ี 1.0 40 ว31224 ความถนัดทางเคม ี 1.0 40 
ว31282 ระเบียบวิธีวิจยั การสืบเสาะและการ

สืบค้นทางวิทยาศาสตร ์
0.5 20 ว31283 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 

 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นชีววิทยำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ว31243 ความถนัดทางขีววิทยา 1.0 40 ว31244 ความถนัดทางชีววิทยา 1.0 40 
ว31282 ระเบียบวิธีวิจยั การสืบเสาะและการ

สืบค้นทางวิทยาศาสตร ์
0.5 20 ว31283 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 

 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 4  

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ค30201 ความถนัดทางคณติศาสตร ์ 1.0 40 ค30202 ความถนัดทางคณติศาสตร ์ 1.0 40 
ค30205 โครงงานคณติศาสตร ์ 0.5 20 ค30206 โครงงานคณติศาสตร ์ 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
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รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 4  

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ว31248 ความถนัดทางคอมพิวเตอร ์ 1.0 40 ว31286 การเขียนโปรแกรมบนเว็ปภาษา PHP 1.0 40 
ว31285 โครงงานเทคโนโลย ี 0.5 20 ว31287 โครงงานเทคโนโลย ี 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นวิศวกรรมศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ว30281 ความถนัดทางวิศวกรรม 1.0 40 ว30283 ความถนัดทางวิศวกรรม 1.0 40 
ว30282 โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทางวศิวกรรม 0.5 20 ว30284 โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทางวศิวกรรม 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
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โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2562 (แผนกำรเรียนศิลป์) 
ภำคเรียนที ่ 1 ภำคเรียนที่  2 

วิชำ นก. ชั่วโมง วิชำ นก. ชั่วโมง 
รำยวิชำพ้ืนฐำน     รำยวิชำพ้ืนฐำน     
ท31101 ภาษาไทย   1.0 40 ท31102 ภาษาไทย   1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์  1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์  1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 
        ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร ์  0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สขุศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 1.0 40         
อ31101 ภาษาอังกฤษ   1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 
  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5 300   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5 300 
รำยวิชำเพ่ิมเติม     รำยวิชำเพ่ิมเติม     
ท31201 ภาษาและวรรณกรรมไทย 1.0 40 ท31202 ภาษาและวรรณกรรมไทย 1.0 40 
ส30201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 40 ส30202 การเงิน การธนาคารและการคลัง 1.0 40 
ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40         
ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   
    ง31201 โครงงานอาชีพ 0.5 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1.0 40 

  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 300   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 7.5 280 
  รวมท้ังหมด 15.5 600   รวมท้ังหมด 15.0 580 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
  แนะแนว    20   แนะแนว   -  20 
  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน   -    
   - ชมรม   20    - ชมรม   20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   20   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ - 20 

  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  120 
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รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำฝร่ังเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 2.0 80 ฝ31203 ภาษาฝรั่งเศส 2.0 80 
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 60 ฝ31204 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 60 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำจีน ระดับชั้นมธัยมศกึษำปีที่ 4 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
จ31201 ภาษาจีน 2.0 80 จ31203 ภาษาจีน 2.0 80 
จ31202 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 60 จ31204 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 60 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำญ่ีปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

 ภำคเรียนที่  1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น  2.0 80 ญ31203 ภาษาญี่ปุ่น  2.0 80 
ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 60 ญ31204 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 60 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 4 
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ศ31201 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 40 ศ31205 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 40 
ศ31202 โสตทักษะ 1.0 40 ศ31206 โสตทักษะ 1.0 40 
ศ31203 ปฏิบัติการดนตร ี 1.0 40 ศ31207 ปฏิบัติการดนตร ี 1.0 40 
ศ31204 พื้นฐานเปียโน 0.5 20 ศ31208 พื้นฐานเปียโน 0.5 20 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์ค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 4 
 ภำคเรียนที่  1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ค31203 คณิตศาสตร์ชีวิตประจ าวัน 1.0 40 ค31204 คณิตศาสตร์ชีวิตประจ าวัน 1.0 40 
อ31203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  1.0 40 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  1.0 40 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 English Programme 
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ส31201 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน  2.0 80 ส31202 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน  2.0 40 
ง30201 ธรุกิจท่องเที่ยวพ้ืนฐาน  1.5 60 ง30202 ธรุกิจท่องเที่ยวพ้ืนฐาน  1.5 60 
รำยวิชำเพ่ิมเติมเลือก (เลือกเรียน 1 วิชำ)     รำยวิชำเพ่ิมเติมเลือก (เลือกเรียน 1 วิชำ)     
อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1.0 40 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1.0 40 
จ30201 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อธุรกิจ     จ30202 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อธุรกิจ     
 รวม 4.5 180  รวม 4.5 180 
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โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

 
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2562 (แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์) 
ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที ่ 2 

วิชำ นก. ชั่วโมง วิชำ นก. ชั่วโมง 
รำยวิชำพ้ืนฐำน     รำยวิชำพ้ืนฐำน     
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32103 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32104 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ   1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ   1.0 40 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40         
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษาฯ 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ(ดนตรสีากล) 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรไีทย) 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 8.5 340   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5 300 
รำยวิชำเพ่ิมเติม       รำยวิชำเพ่ิมเติม       
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 
ว30209 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว30210 ฟิสิกส ์ 1.5 60 
ว30223 เคม ี 1.5 60 ว30224 เคม ี 1.5 60 
ว30243 ชีววิทยา  1.5 60 ว30244 ชีววิทยา 1.5 60 
        ว32201 การสร้างภาพเคลี่อนไหว 2 มิติช้ันสูง 1.0 40 
อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 40 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 40 
ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   
ภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 เลือกเรียนตำมสนใจ     ภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 เลือกเรียนตำมสนใจ     
ฝ32209 ฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ  0.5 20 ฝ32210 ฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ  0.5 20 
จ32204 ภาษาจีนเพิ่มเติม      จ32209 ภาษาจีนเพิ่มเติม      
ญ32204 ภาษาญี่ปุ่นเพิม่เตมิ      ญ32208 ภาษาญี่ปุ่นเพิม่เตมิ      
  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0 300   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 9.0 340 

  รวมท้ังหมด 16.5 640   รวมท้ังหมด 16.5 640 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว   -  20 
  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน   -    
   - ชมรม   20    - ชมรม   20 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   20   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ - 20 

  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60 
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รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ท32206 ความถนัดทางภาษาไทย 1.0 40 ท32208 ความถนัดทางภาษาไทย 1.0 40 
ท32207 วิจัยทางภาษาไทย 0.5 20 ท32209 วิจัยทางภาษาไทย 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
อ32205 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32207 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 1.0 40 
อ32206 วิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 0.5 20 อ32208 วิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นฟิสกิส์ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ว30202 ความถนัดทางฟิสิกส ์ 1.0 40 ว30204 ความถนัดทางฟิสิกส ์ 1.0 40 
ว30203 โครงงานฟิสิกส ์ 0.5 20 ว30205 วิจัยทางฟิสิกส ์ 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวชิำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ว30236 ความถนัดทางเคม ี 1.0 40 ว30238 ความถนัดทางเคม ี 1.0 40 
ว30237 โครงงานทางเคม ี 0.5 20 ว30239 วิจัยทางเคม ี 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นชีววิทยำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ว30256 ความถนัดทางชีววิทยา 1.0 40 ว30258 ความถนัดทางชีววิทยา 1.0 40 
ว30257 โครงงานชีววิทยา 0.5 20 ว30259 วิจัยทางชีววิทยา 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ค32205 ความถนัดทางคณติศาสตร ์ 1.0 40 ค32207 ความถนัดทางคณติศาสตร ์ 1.0 40 
ค32206 โครงงานคณติศาสตร ์ 0.5 20 ค32208 วิจัยทางคณิตศาสตร ์ 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ว32202 ความถนัดทางคอมพิวเตอร ์ 1.0 40 ว32204 ความถนัดทางคอมพิวเตอร ์ 1.0 40 
ว32203 โครงงานวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี 0.5 20 ว32205 โครงงานวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 
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รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ เน้นวิศวกรรมศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ว30294 ความถนัดทางวิศวกรรม 1.0 40 ว30296 ความถนัดทางวิศวกรรม 1.0 40 
ว30295 โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทางวศิวกรรม 0.5 20 ว30297 โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทางวศิวกรรม 0.5 20 
 รวม 1.5 60  รวม 1.5 60 

 

โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2562 (แผนกำรเรียนศิลป์) 

ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 
วิชำ นก. ชั่วโมง วิชำ นก. ชั่วโมง 

รำยวิชำพ้ืนฐำน     รำยวิชำพ้ืนฐำน     
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32103 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32104 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ   1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ   1.0 40 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40         
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษาฯ 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ(ดนตรสีากล) 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ(ดนตรไีทย) 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 8.5 340   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5 300 
รำยวิชำเพ่ิมเติม       รำยวิชำเพ่ิมเติม       
ท32204 วรรณกรรมและการสื่อสาร 1.0 40 ท32205 วรรณกรรมและการสื่อสาร 1.0 40 
ส30203 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 ส30204 ศาสนาสากล 1.0 40 
        ว32201 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง 1.0 40 
ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   
อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1.0 40 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1.0 40 
  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 3.5 100   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 160 

  รวมท้ังหมด 15.5 300   รวมท้ังหมด 15.5 340 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว   -  20 
  กิจกรรมนักเรียน        กิจกรรมนักเรียน   -    
   - ชมรม   20    - ชมรม   20 
  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์   20   กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ - 20 

  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60 
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รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำฝร่ังเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 1.5 60 ฝ32204 ภาษาฝรั่งเศส 1.5 60 
ฝ32211 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 60 ฝ32212 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 60 
 รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำจีน ระดับชั้นมธัยมศกึษำปีที่ 5 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
จ32201 ภาษาจีน 1.5 60 จ32206 ภาษาจีน 1.5 60 
จ32211 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 60 จ32212 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 60 
 รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำญ่ีปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น  1.5 60 ญ32205 ภาษาญี่ปุ่น  1.5 60 
ญ32209 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 60 ญ32210 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 60 
 รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 5 
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ศ32201 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 40 ศ32206 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 40 
ศ32202 โสตทักษะ 0.5 20 ศ32207 โสตทักษะ 0.5 20 
ศ32203 ปฏิบัติดนตร ี 1.0 40 ศ32208 ปฏิบัติดนตร ี 1.0 40 
ศ32211 เทคโนโลยีดนตร ี 0.5 20 ศ32212 เทคโนโลยีดนตร ี 0.5 20 
 รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์ค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 5 
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 
ค32209 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 1.0 40 ค32210 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 1.0 40 
อ32215 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  1.0 40 อ32216 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน  1.0 40 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 English Programme 
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ค32203 คณิตศาสตร์ประยุกต ์  1.5 60 ค32204 คณิตศาสตร์ประยุกต ์  1.5 60 
ง30203 การบัญชีพื้นฐาน 1.5 60 ง30205 การบัญชีพื้นฐาน 1.5 60 
ง30204 ธุรกิจศึกษา 2.0 40 ง30206 ธุรกจิศึกษา 2.0 40 
รำยวิชำเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชำ)   รำยวิชำเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชำ)   
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1.0 40 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1.0 40 
จ30203 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อธุรกิจ   จ30204 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อธุรกิจ   
 รวม 4.5 180  รวม 4.5 180 
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โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศกึษำ 2562 (แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์) 
ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 

วิชำ นก. ชั่วโมง วิชำ นก. ชั่วโมง 
รำยวิชำพ้ืนฐำน     รำยวิชำพ้ืนฐำน     
ท33101 ภาษาไทย   1.0 40 ท33102 ภาษาไทย   1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ   1.0 20 อ33102 ภาษาอังกฤษ   1.0 40 

  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 4.0 140   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 4.0 160 
รำยวิชำเพ่ิมเติม       รำยวิชำเพ่ิมเติม     
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 
ว30211 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว30212 ฟิสิกส ์ 1.5 60 
ว30225 เคม ี 1.5 60 ว30226 เคม ี 1.5 60 
ว30245 ชีววิทยา 1.5 60 ว30246 ชีววิทยา 1.5 60 
ง33201 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ง33202 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OX 1.0 40 
อ33203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.5 60 อ33204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.5 60 
  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 5.5 220   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 5.5 220 

  รวมท้ังหมด 9.5 360   รวมท้ังหมด 9.5 380 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
แนะแนว      20 แนะแนว     -  20 
กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   -    

   - ชมรม   20    - ชมรม   20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์   20 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - 20 

  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60 
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โครงสร้ำงหลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 (แผนกำรเรียนศิลป์) 
ภำคเรียนที ่ 1 ภำคเรียนที่  2 

วิชำ นก. ชั่วโมง วิชำ นก. ชั่วโมง 
รำยวิชำพ้ืนฐำน     รำยวิชำพ้ืนฐำน     
ท33101 ภาษาไทย   1.0 40 ท33102 ภาษาไทย   1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ   1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ   1.0 40 

  รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 4.0 160   รวมรำยวิชำพ้ืนฐำน 4.0 160 
รำยวิชำเพ่ิมเติม       รำยวิชำเพ่ิมเติม     
ท33201 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 40 ท33202 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 1.0 40 
ส30205 กฎหมายน่ารู ้ 1.0 40 ส30206 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 
ง33201 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ง33202 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OX 1.0 40 
อ33203 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.5 60 อ33204 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.5 60 
  รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 180   รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม 4.5 180 

  รวมท้ังหมด 8.5 340   รวมท้ังหมด 8.5 340 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
แนะแนว      20 แนะแนว     -  20 
กิจกรรมนักเรียน      กิจกรรมนักเรียน   -    

   - ชมรม   20    - ชมรม   20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์   20 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ - 20 

  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60   รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  -  60 
รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำฝร่ังเศส ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 1.5 60 ฝ33204 ภาษาฝรั่งเศส 1.5 60 
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.0 40 ฝ33205 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.0 40 
ฝ33203 ศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส 1.0 40 ฝ33206 ศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส 1.0 40 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำจีน ระดับชั้นมธัยมศกึษำปีที่ 6 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
จ33201 ภาษาจีน 1.5 60 จ33204 ภาษาจีน 1.5 60 
จ33202 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.0 40 จ33205 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.0 40 
จ33203 ศิลปวัฒนธรรมจีน 1.0 40 จ33206 ศิลปวัฒนธรรมจีน 1.0 40 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 
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รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ภำษำญ่ีปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น  1.5 60 ญ33204 ภาษาญี่ปุ่น  1.5 60 
ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.0 40 ญ33205 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.0 40 
ญ33203 ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1.0 40 ญ33206 ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1.0 40 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 6 

 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ศ33201 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 40 ศ33206 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 40 
ศ33202 โสตทักษะ 0.5 20 ศ33207 โสตทักษะ 0.5 20 
ศ33203 ปฏิบัติดนตร ี 1.0 40 ศ33208 ปฏิบัติดนตร ี 1.0 40 
ศ33204 ทักษะดนตร ี 0.5 20 ศ33209 ทักษะดนตร ี 0.5 20 
ศ33205 ความสามารถทางดนตร ี 0.5 20 ศ33210 การแสดงผลงานทางดนตร ี 0.5 20 
 รวม 3.5 140  รวม 3.5 140 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์ค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 6 
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที่  2 นก. ชั่วโมง 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 
ค33203 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค33204 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร ์ 1.5 60 
 รวม 3.0 120  รวม 3.0 120 

รำยวิชำเพ่ิมเติม แผนกำรเรียนศิลป-์  ธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 English Programme 
 ภำคเรียนที ่ 1 นก. ชั่วโมง  ภำคเรียนที ่ 2 นก. ชั่วโมง 
ค32203 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร ์ 1.5 80 ค33204 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร ์ 1.5 60 
ค33205 คณิตศาสตร์ประยุกต ์  1.5 80 ค33206 คณิตศาสตร์ประยุกต ์  1.5 60 
รำยวิชำเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชำ)   รำยวิชำเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชำ)   
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1.0 40 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1.0 40 
จ30205 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อธุรกิจ   จ30206 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อธุรกิจ   
 รวม 4.0 200  รวม 4.0 200 
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