
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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บทสรุปของผู้บริหำร 
ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   รหัส 1150100028       ที่ตั้ง  19/1 ถนนมงฟอร์ต  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย์  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   3,208  คน (จ าแนกตามระดับท่ีเปดิสอน) 

  
ตอนที่ 2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 
1) มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม 

มำตรฐำน ร้อยละที่ได้ ระดับคุณภำพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน 87.59 ดีเลิศ 
2. กระบวนการบรหิารจดัการ 94.00 ยอดเยี่ยม 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 91.90 ยอดเยี่ยม 

ผลเฉลี่ย 91.16 ยอดเย่ียม 
 

2) หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเองตำมระดับคุณภำพ 
2.1  แผนยุทธศาสตร์มลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

2.2  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศกึษา 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 

2.3   แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

2.4  บทพรรณนางานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

2.5  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

2.6  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2563 

2.7  หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2563 

2.8 สรุปผลการประเมินการใช้หลักสตูร โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

2.9  สรุปรายงานการประเมินการนิเทศการเรยีนการสอน 

2.10  รายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน  

2.11  สรุปรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ Stakeholder  

2.12  รายงานสารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

2.13  รายงานการประเมินตนเองโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

2.14  รายงานการด าเนินงานตามคู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

2.15  โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System)  
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3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้ระดับคุณภำพที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 1 ระดับ 
           3.1 แผนปฏิบัติงำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 1.  การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านการปลูกฝังผู้เรียนให้มีกริิยามารยาทอ่อนน้อม ถ่อมตน และการใช้ค าพูดอย่าง
สุภาพของผู้เรียน 
 2.  จัดกิจกรรม/มาตรการรองรับสง่เสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะทางกายไมส่มส่วน มีการตดิตามอยา่งต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอเพื่อให้ให้มสีุขภาพกายทีด่ี 
 3.  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนใหม้ีความก้าวหนา้เปน็ไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาทีก่ าหนด รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
 3.2 แผนปฏิบัติงำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 1. ส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาเพื่อการปรับกลยุทธ์ให้มีคณุภาพที่ดีกว่าเดิมในทุกด้าน ไดแ้ก่  ด้านวิชาการ (Hard Skills) 
คือการสร้างคนให้เป็นคนเก่ง ด้านทักษะ (Soft Skills) คือการสร้างคนให้ประกอบอาชีพได้ และด้านคุณลักษณะ (Charter) คือ 
สร้างนิสยั บุคลิกภาย เช่น การเปน็ผู้น า ระเบียบวินัย ให้เป็นเด็กท่ีเป็นพลโลกท่ีดีอย่างสมบรูณต์ามแบบการจัดการศึกษาตามแนว
นักบุญมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) 
 2. การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเลิศด้วยเกณฑ์ TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 
ด้วยน าเกณฑ์การประเมินระดับสากล สู่การบริหารองค์กรที่เป็นสากล โดยใหเ้ชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา    มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ TQA ที่ก าหนดไว้ทั้ง 7 หมวดครบถ้วนอย่างสมบูรณ ์
 3. การด าเนินการเข้าใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ น าข้อมลูมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างสมบูรณต์ามกระบวนการ PDCA 
 3.3  แผนปฏิบัติกำรที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 1. การพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา (Smart teacher) สู่ครูมืออาชีพ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ทางด้าน
สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของครูในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาวิธีการสอนแนวใหม่ เป็นผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญทักษะ
ด้านเทคโนโลยีใหม้ีระดับคณุภาพที่ดีขึ้น  
 2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครผูู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผู้เรยีนให้เกิด
ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียนให้มรีะดับคณุภาพที่ดีขึ้น 
 3. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครดููแล ช่วยเหลือผู้เรยีนทุกคนด้วยความเสมอภาค (ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน) พัฒนา
ผู้เรยีนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีคณุภาพด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4) นวัตกรรม/แบบอย่ำงท่ีดี (Innovation/Best Practice) 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 1. กิจกรรมผสำนชีวิต เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตามวิถีจิตของนักบุญมงฟอร์ต 
ผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตจรงิอย่างเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครบทั้ง 5 มิติ ทางกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ มีเป้าหมายให้ผู้ เรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม  และจริยธรรม 
สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน องค์กรต่างๆ ท าให้นักเรียนได้ค้นพบสัจธรรมของชีวิต โดยผ่านกระบวนการสะท้อนคิด ระหว่างครู 
นักเรียน เพื่อนพี่น้องชาวบ้าน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และน าคุณค่า ข้อค้นพบ องค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม และคุณภาพสากล ผ่านกิจกรรมดังนี้ ระดับช้ัน ม.1 ละ
อ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา ระดับช้ัน ม.2 ละอ่อนน้อยแอ่ววัด ระดับชั้น ม.3 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา ระดับช้ัน ม.4 
ชีวิตที่เลือกได้ ระดับชั้น ม.5 ด้วยรักและก าลังใจ ระดับชั้น ม.6 ร้อยดวงใจพ่ีสู่น้อง 
 2. Smart Student  (การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การเรียนการสอนที่จ าเป็นในโลกยุคดิจิทัล ) (Digital literacy) 
ได้แก่ การพัฒนาทักษะพื้นฐาน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 KTPL (Knowledge, Thinking, Production, Leadership) ในการ
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วิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ และมีความสัมพันธ์อย่างชาญ
ฉลาดกับเทคโนโลยี 
  
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  1.  หลักสูตรพัฒนำบุคลิกภำพแห่งควำมส ำเร็จ (Montfort Character of Success Centre : MCSC) เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ดังนี้ 1.  ทักษะที่ต้องมี คือ ทักษะ
ทางด้านผู้น า (Leadership Skills) 2. ทักษะที่ควรมี คือ 1) ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creative and 
Innovative Skills) 2)  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ (Life Skills and public Mind) 3) ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร 
(Communication and Language Skills) 4) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology Skills) 5) 
ทักษะด้านการท างานเป็นทีม  (Teamwork) 3. ทักษะที่อยากจะมี คือ 1) ทักษะทางด้านอาชีพ (Career Skills) 2) ทักษะทางด้าน
อื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในโลกอนาคต อีกทั้งเป็นกระบวนการให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาเจริญเติบโตทุกมิติ                            
ทั้งร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ อีกทั้งปรับเปลี่ยน (Transform) หล่อหลอม เพื่อความเป็นเลิศตามแนว
การศึกษามงฟอร์ต (Quest for Excellent) หมายถึงการท าทุกอย่างอย่างจริงจัง จริงใจ โดยมีกระบวนการพัฒนาตามกรอบดังนี้ 
ระดับช้ัน ม.1 ท าทุกอย่างเพื่อความดี  ระดับช้ัน ม.2 ปรารถนาดีต่อผู้อ่อนแอกว่า  ระดับช้ัน ม.3 มองเห็นความดีงามที่อยู่รอบตัว
เราและเคารพวิถีของแต่ละบุคคล และชุมชน ระดับช้ัน ม.4 ให้ความส าคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ระดับช้ัน ม.5 กล้าเสียสละ 
อุทิศตน เลือกที่จะท าในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ระดับชั้น ม.6 เปิดใจ เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

  2. Smart  Management (การบริหารจัดการโรงเรียนสูค่วามเป็นเลศิ) ได้แก่ การน าระบบเทคโนโลยมีาใช้
บริหารจัดการในทุกระดับขององค์กร และสามารถเช่ือมโยงในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
  1. Smart Teacher การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่มืออาชีพ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ทางด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  Application เสริม  ที่ช่วยให้การสอนง่ายขึ้น และทักษะเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่ ที่สร้างความดึงดูด
ความสนใจ กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับนักเรียน 
 
5) ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

ผู้เรียนมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้ 

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

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

นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 
10. สอบชิงทุนกำรศึกษำ - 2 - - 
11. อื่นๆ - - - - 

รวม 3 43 122 8 
     ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 

6)  โรงเรียนได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
6.1  การปลูกฝังความมรีะเบียบวนิัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
6.2  การจัดการเรียนรูเ้พื่อสร้างทกัษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
6.3  จัดการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิการคิดวเิคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
6.4  จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเปน็ข้ันตอน (Coding) 
6.5  การพัฒนาครูใหม้ีความช านาญในการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
6.6  การจัดการเรียนรูด้้วย STEM Education 
 6.6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
 6.6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 
6.7  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
6.8  การจัดการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาทีส่าม) 
6.9  การส่งเสรมิทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ภาษาอ่ืน 
6.10 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 

 
 

 

 

ลงนาม                                                (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

             (ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรสีราญกุลวงศ์) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย   ผู้บริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 9 เมษายน 2564 
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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 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวนนักเรียน   3,208  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 เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีค วามหวัง 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 าบลท่าศาล า ใกล้โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย ในเนื้อท่ี  50  ไร่ และเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528  เป็นต้นมา 

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

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

 เมื่อวันที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี  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 าคณะนาฏศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย – จีน อีกทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน 
พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ  75  ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

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

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่  โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 

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

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  รอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา     (สมศ.)  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554  ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับดีมำก 
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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 เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ 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 
พ.ศ. 2563  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยกระดับการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนภาคปกติ ในระดับช้ัน ม. 1  – ม. 6  จาก 
Regular Programเป็น Bilingual Program 

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

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

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

 
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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1.2 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยำกร แหล่งเรียนรู้ 
1.2.1  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 ลิฟท์ 
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 
 
1.2.2  ลักษณะอำคำรสถำนที่และบริเวณสถำนที่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ 
 อำคำรเรียน มีจ ำนวนทั้งหมด 5  หลัง (มีทำงเดินเชื่อมติดต่อกัน) และอำคำรประกอบ ดังนี้ 
 อำคำรเรียนปีเตอร์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงานดังน้ี 
  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  ห้องพยาบาลจุดพักนักเรียนที่มไีข้  ห้องพักชาย 1 ห้อง ห้องพักนักเรียนหญงิ 1 ห้อง 

           ช้ันที ่3 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab)  
  2 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง    

  ช้ันท่ี 4  ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 2 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 
  ช้ันที่ 2 ห้องพักครู 2 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง   (ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง Japan language and Culture   
Center , ห้องดาราศาสตร์ 1 ห้อง Astronomy learning Centre) 
  ช้ันที่ 3 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ห้อง  ห้องเก็บ   
สารเคมี 1 ห้อง ห้องพักครู  1 ห้อง   
      ช้ันที่ 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  

 อำคำรเรียนอันโตนีโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
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   ช้ันท่ี 1 ศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส 1 ห้อง ห้องปกครอง EP 1 ห้อง พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม และ
ห้องประชุมอันโตนีโอ    
   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 ห้อง EP Training Room  1 ห้อง และห้องเรียน 6 ห้อง 
   ช้ันท่ี 4 ห้อง English Programme Examination office 1 ห้อง  และห้องเรียน 6 ห้อง  
1.2.3  อำคำรประกอบ  จ ำนวนทั้งหมด  14  หลัง ประกอบด้วยดังนี้ 

อำคำรอ ำนวยกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  
ช้ันที่ 1 ห้องส านักผู้อ านวยการ 1 ห้อง ห้องอภิบาล 1 ห้อง ห้องฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 ห้องเก็บเอกสารธุรการ-

การเงิน และฝ่ายส านักผอ. 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 ห้องรับแขก 
อำคำรแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน 

ช้ันท่ี 1 โถงห้องสมุดกลาง , ห้องปฏิบัติการ/ห้องส่งเสริมการอ่าน  ห้องพักครู  ช้ันลอย  ห้องอ้างอิง 
ช้ันท่ี 2 ห้องประชุม 5 (แอมบรอสิโอ) ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง  ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องภูมิปัญญา

ล้านนาศิลปวัฒนธรรม 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  
ช้ันท่ี 1 ห้องงานยานพาหนะ ห้องจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ์/ห้องสต๊อกสินค้าห้องน้ 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 ห้อง MCSC 1 ห้อง ห้องสถาบันดนตรี MCMA  ประกอบด้วยห้องเรียนเปียโน ห้องเรียนไวโอลีน ห้องเรียน
กลองชุด  (ห้องน้ าครูชาย-หญิง ระหว่างบันได ช้ัน 1-2 ) 

ช้ันที่ 2 ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องกิจการนักเรียน ห้องฝ่ายวิชาการ -งานทะเบียน -งานวัดและ
ประเมินผล และห้องเก็บข้อสอบ  ห้องอัดส าเนาเอกสาร ห้องอัดวีดีโอ  ห้อง Spare Room (ห้องว่างส าหรับการเรียนการสอนของ
ฝ่ายวิชาการ)        ห้องงานแนะแนว หอเกียรติยศ ห้องรองผู้อ านวยการ 1 ห้อง  (ห้องน้ าครูชาย-หญิง ระหว่างบันได ช้ัน 2-3 ) 
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ช้ันท่ี 3 ห้องส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์  ห้องส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  ห้องส่งเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Server) ห้องประชุม 4 (Saint Mary Conference Room)  ห้องวงปี่พาทย์   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องนาฏศิลป์  ห้องส่งเสริมศักยภาพทางภาษาไทย  (ห้องน้ าครูชาย-หญิง ระหว่างบันได ช้ัน 3-4 ) 

 ช้ันท่ี 4 ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีพื้นเมือง ห้องเครื่องสาย ห้องซ้อมดนตรี 2 ห้อง St.Cecilia Music Hall ห้องพัก
ครูดนตรี ห้องซ้อมดนตรี 1 ห้อง ห้องเปียโน  ห้องนาฏศิลป์  ห้องศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน 

ช้ันท่ี 5  ด้านตะวันออก ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ดนตรี 4 ห้อง ห้องสตูดิโอ 2 ห้อง ห้องอัดเสียง   ห้องน้ านักเรียนชาย  
(ห้องน้ า 4 ห้อง  ห้องอาบน้ า 4 ห้อง)  ด้านทิศตะวันตก  ห้องซ้อมเปียโน 12 ห้อง ห้องซ้อมกลอง 2 ห้อง  และห้องน้ านักเรียนหญิง 
(ห้องน้ า 4 ห้อง ห้องอาบน้ า 4 ห้อง) ห้องเก็บอุปกรณ์ 

สระว่ำยน้ ำ เดอ มงฟอร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 
ช้ันท่ี 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 ห้อง
แม่บ้าน  1 ห้อง  

ช้ันลอย  ห้องบัลเลต์ 1 ห้อง สระว่ายน้ า ขนาด 25x50 เมตร สระเด็ก 
ช้ันท่ี 2 ห้องฟิตเนส 1 ห้อง  ห้องรับรอง 1 ห้อง  ห้องครัวห้องอาหาร 1 ห้อง  ห้องน้ าชาย – ห้องน้ าหญิง  

ใต้ถุนอัฒจันทร์  ห้องควบคุมระบบน้ า 1 ห้อง  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ห้อง ห้องพักพนักงาน 5 ห้อง  ห้องน้ าชาย 1 
ห้อง  ห้องน้ าหญิง 1 ห้อง  ห้องเก็บของ 1 ห้อง 

บ้ำนพักเซนต์คำเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 
ช้ันที่ 1 ห้องครัวไทย 1 ห้อง ห้องครัวฝรั่ง 1 ห้อง ห้องเก็บของ ห้องสันทนาการ 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง 

ห้องพัก 13 ห้อง (ห้องเลขท่ี101-114) ห้องมิเตอร์ 1 ห้อง 
ช้ันท่ี 2 ห้องพัก 17 ห้อง (ห้องเลขท่ี 201-217), ห้องชุด 1 ห้อง 

ร้ำนค้ำมุมสวัสดิกำร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว   
ห้องจ าหน่ายสินค้า  ห้องเก็บสินค้า  

อำคำรโรงงำน/นักกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว 
ช้ันท่ี 1 ห้องปฏิบัติการนักการ/โรงจอดรถโรงเรียน   
ช้ันท่ี 2 ห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร 1 ห้อง  

โรงไม้  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
ห้องเก็บโต๊ะ เก้าอี้ 1 ห้อง  ห้องชมรมฟุตบอล 1 ห้อง 

 โรงเก็บอุปกรณ์งำนสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
  ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์    
1.2.4  จ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด   70  ห้อง 

ระดับชั้น 
จ ำนวนห้อง 

รวมจ ำนวนห้อง 
แผนกำรเรียนปกติ แผนกำรเรียน EP 

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

รวมจ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด 70 
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1.2.5   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 
 

1.2.6  ลำนกิจกรรม  7 แห่ง    
ลานกล้วยไม้ 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถ ี
ลานเทพีสวรรค์ 
ลานสุขสันต์ทัศนา 
ลานจรรยาปิติ 
 

1.2.7  แหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้   
 สวนวรรณคดี 
 สวนสมุนไพร 
 แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
 แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
 เฮือนผญา    
 เฮือนช่ืนทัศนา   
  ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
 ห้องดาราศาสตร์ 
 ห้องกีฬาสแต็ค 
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1.2.8  ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้ 
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 
9) ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร์ 1 
ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2, 3 

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

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

12) ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
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คอมพิวเตอร์ 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
13) 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 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 4 

15) 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 

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

4. สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

2) ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 
นักเรียนทุกระดับชั้น เช่น การท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 

2) เฮือนผญา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา  

2) ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เลือกเรียน
กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

3) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา 

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

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1) ห้องพยาบาล ใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

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/

แชร์บอล 
1) ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 

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

บุคลากรของโรงเรียน   
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4) สนามฟุตซอล 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น 
ม.6 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3) ใช้ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  
4) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

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

โรงเรียน   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการออกก าลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

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

ของโรงเรียน   
7) สนามฟุตบอล/กรีฑา 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) ขอ งนักเรียน 

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

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

มงฟอร์ตวิทยาลัย 
9) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   

8) ห้องกีฬาสแต็ค 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกฬีาสแต็ค ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
9) สระว่ายน้ า 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน

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

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

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

โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 
11) สนามตะกร้อ 1) ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 
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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 ใช้ปฏิบัติการด้าน
ดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

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

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

8) ห้องศิลปะ ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

9) ห้ อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย
ตะวันตก 

ใช้เป็นสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ 17) ห้องโครงงานอาชีพ ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกท าโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  
4  

18) ห้องการงานอาชีพ ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านการงานอาชีพ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

19) สวนเกษตร ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปฏิบัติการทางด้านการเกษตร เช่น การ ปลูกพืชไฮโดรโป
นิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

8. ภาษาต่างประ
เทศ 

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

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 

2) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ใช้เป็นสถานที่เรียนส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Gifted) ด้านภาษาอังกฤษ  

3) ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ใช้เป็นสถานที่เรียนส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

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  
7) ห้องอภิบาล ใช้ส าหรับปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู้ 

ค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต โดยให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นที่สนใจ ได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ด้วยการ

ตื่นตัวและร่วมเจริญชีวิตของตนพร้อมกับผู้อื่นในสภาพแห่งความเป็นจริงของ
สังคมที่ตนมีสถานภาพอยู่  อย่างมีสติสัมปชัญญะ 

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

3) เสริมสร้างให้นักเรียนมีท่าทีที่ถูกต้องต่อประเด็นต่างๆ ในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

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

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

10) ห้องประชาสัมพันธ์ 1) ใช้ส าหรับให้นักเรียนได้ประกาศเสียงตามสาย และท ากิจกรรมเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 

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

2) ใช้พัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านสื่อ และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
3) 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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1.2.9  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. ฝึกความรับผิดชอบในการท างาน 
6. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

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

8. 7. เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรอบๆ โรงเรียนผู้เรียนฝึกฝน
ความอดทนของตนเอง  

9. 8.  ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา การท า
โคมร่วมประเพณียี่เป็งการปฏิบัติตัวด้วยความเคารพ
ต่อครูภูมิปัญญาล้านนา 

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

 

 

2. 
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

3. 
สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.
เชียงใหม ่

4. 
โบสถ์พระเมตตา อิเดนเตส ดอย
สะเกต็ 

5. มูลนิธิตะวันฉาย 
6. มูลนิธิดอกไม้ป่า 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
ท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรญีองเดอ มงฟอร์ต 
 

7. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

8. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

9. อุทยานดาราศาสตร์สิ ริ นธร  
ส ถ า บั น วิ จั ย ด า ร า ศ า ส ต ร์
แห่งชาติ 

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

10. 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 

11. ค่ายลูกเสือช่ัวคราวอุทยานดารา
ศาสตร์สิรินธร  สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ และค่าย
ลูกเสือช่ัวคราวชมรมกู้ภัยทางสูง
ประเทศไทย และค่ายลูกเสือ
ช่ัวคราวหมู่บ้านเหมืองกุง ค่าย
ลู ก เ สื อ ช่ั ว ค ร า ว ส ว น
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ และค่ายแทนคุณ ส านัก
ฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

ฐานกิจกรรมลูกเสือระดับชั้น ม.1 ได้แก่ ทักษะ

การใช้เงือนเชือก 1, ทักษะการใช้เงือนเชือก 2, 

ทักษะการใช้เครื่องมือ, การปฐมพยาบาล, 

ระเบียบแถว 8 ลักษณะ, กฎและค าปฏิญาณ, การ

กางเต้นท์เพลิง, ทักษะชีวิต, การใช้เข็มทิศ และ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

12. ค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 

ฐานกิจกรรมลูกเสือระดับชั้น ม.2 ได้แก ่ทบทวน

ระเบียบแถว,  การโยนเชือกช่วยชีวิต, ทักษะการ

ผูกแน่น,  นักอุตุนิยมวิทยา, สะกดรอย, นักผจญ

ภัย 1, นักผจญภัย 2, อาหารกับชีวิต, จิต

สาธารณะ และนันทนาการ 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
13. ค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 
ฐานกิจกรรมลูกเสือระดับชั้น ม.3 ได้แก ่ทบทวน

ระเบียบแถว, การแสดงออกทางการฝีมือ, นักกีฬา 

1, สูทกรรม, นักผจญภัย, ลูกเสือเพื่ออนาคต, 

ลูกเสือบันเทิง, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, จิตสาธารณะ, 

กฎและค าปฏิญาณ 

 
14. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกท่ี 33 
นักศึกษาวิชาทหาร  

ปีท่ี 1-3 
มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4-6 
เป็ น ก า ร ฝึ ก วิ ช า ท ห า ร ต า ม ห ลั ก สู ต ร ที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นก าลังพล
ส ารองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อผลิตก าลังพล
ส ารองที่มี คุณภาพให้กับกองทัพ  เสริมสร้าง
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศให้ นศท.มี
คุณลักษณะของ รด.New Gen 8 ประการ 

 
 
สถำบันควำมร่วมมือต่ำงประเทศ (MOU) 

ล ำดับที ่ ชื่อสถำนที่เรียนรู้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้
1 Montfort Secondary School

ประเทศสิงคโปร์ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
ภาษา และวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเพื่อท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ โดยฝึก
ภาวะผู้น าผ่านกิจกรรม 

2 Aomori Chuo Gakuin 
University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ด้านวิชาการ และการศึกษาต่อ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุ่น 

3 Yunan University การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
มีขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. การจัดโครงการแลกเปลีย่น 
2. การพิจารณารับนักเรียนจีน
เข้าเรียนในโรงเรยีนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 
3. จัดตั้งศูนย์ประสางาน
การศึกษาต่อนักเรียน 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนดา้นวัฒนธรรมจีน 
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับภาษาจีน 
 

4 Confucius Institute at Chiang 
Mai University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
มีขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. จัดท าโครงการสอนภาษาจีน 
และการทดสอบ YCT 
2. ฝึกอบรมครผููส้อนภาษาจีน 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนดา้นวัฒนธรรมจีน การ
ทดสอบภาษาจีน กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
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ล ำดับที ่ ชื่อสถำนที่เรียนรู้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้
3. จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักเรยีนในโรงเรียนท้ัง
ใน และต่างประเทศ 
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษา และวัฒนธรรมจีน 

5 Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู  นักเรียน 
และความร่วมมือด้านวิชาการ
อื่นๆ 

เป็นสถาบันที่จัดส่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน มาปฏิบัติการ
สอน ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 1 คน ในปี
การศึกษา 2562 

6 SolBridge School of Business, 
Woosong University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
มีขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. การให้ทุนนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 10 
ทุน 
2. ความร่วมมือทางด้าน
การศึกษา 

เป็นแหล่งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และโครงการ
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 

7 Waseda University การท าข้อตกลงร่วมกัน ด้านการ
รับนักศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

เป็นแหล่งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   

8 วิทยาลัยนานาชาตินวตักรรมดิจิทลั 
หาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-
ธุรกิจ แผนการเรียน English Program และเก็บหน่วยกิต 
น าไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ 

9 British Council ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การจัด IELTS Preparation courses ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

10 มหาวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การพิจารณารับนักเรียนเข้าโครงการ MUIC Excellence 
Entrance Track เพื่อพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการ
เรียนการสอนในระบบนานาชาติ 

11 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

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

ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

13 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
14 มหาวิทยาลยัพายัพ ความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ การพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน  

 1.3.1  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ ำนวนห้องเรียน 

จ ำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จ ำนวนผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำร

พิเศษ 
รวมจ ำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชำย หญิง ชำย หญิง 

รวม        
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น       

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 2 310 234 - - 544 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 2 274 228 - - 562 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 2 300 193 - - 493 

รวม 27 6 884 655 - - 1,593 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย       

มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 2 356 225 - - 581 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 2 294 252 - - 546 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 2 309 233 - - 542 

รวม 31 8 959 710 - - 1,669 

รวมทั้งสิ้น 58 24 1,843 1,365 - - 3,208 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 
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1.4  จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

1.4.1  สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำและประเภท/ต ำแหน่ง  

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้รับใบอนญุาต      

- ผู้จดัการ      
- ผู้อ านวยการ - - - 1 1 

- รอง/ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
รวม - - 1 1 2 

2. ผู้สอนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
ระดับประถมศึกษำ      

- ครูบรรจ ุ      
- ครูต่างชาต ิ      
ระดับมัธยมศึกษำ      

- ครูบรรจ ุ - 73 44 1 118 
- ครูต่างชาติ  - 26 2 - 28 

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

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

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    16 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  46 : 1 
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 1.4.2  สรุปจ ำนวนครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนครูผูส้อน 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย 11 - 
คณิตศาสตร ์ 24 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 - 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 10 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 13 - 

ศิลปะ 12 - 
การงานอาชีพ 3 - 
ภาษาต่างประเทศ 17 - 

   
 1.4.3  สรุปจ ำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผูส้อน 

  กิจกรรมนักเรียน  

- ลูกเสือ 11 
- เนตรนาร ี - 
- ยุวกาชาด - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 35 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) 9 
- กิจกรรมชุมนมุ ชมรม 75 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - 

   กิจกรรมแนะแนว 6 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 

 
   1.4.4  สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 46 40 6 - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามญั - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 46 40 6 - - 
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1.5 รำงวัลที่โรงเรียนได้รับ  
 ผลงำนดีเด่นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ที ่ ชื่อ-สกลุ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1. นายเฉลมิพล  จิตติวัฒนพงศ์ 

นางวันเพ็ญ  สุขเกษม 
นางสาวพรจิตต์  รังสรรค ์
นางศิริพร  พรพิพัฒน์ไพบูลย ์
นางสาววัธนา  จันทรเปารยะ 
นางทับทิม  ขุมทรัพย์ 

ครูดีเด่น เนื่องในวันครูเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม ่

วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2564 
ยกเลิกการจัดเนื่องจากสถานการณ ์

 โควิด-19 

2. 

นายเสถียร  ช่างเงิน 
นางทับทิม  ขุมทรัพย์ 
 

เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปฏบิัตหิน้าท่ี 
30 ปี ประจ าปี 2563 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม ่วันท่ี 10 ก.พ. 63 

เลื่อนจัดเนื่องจากสถานการณ ์
โควิด-19 

(วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564) 
ห้องประชุมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 

3. 

ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกลุวงศ์ 
รางวัลผู้บริหารดีเด่น 

THE PRIME ADMINISTRATOR AWARD 
ประจ าปีพ.ศ. 2564 

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

เอกชนภาคเหนือ 
วันท่ี 14-15 มี.ค. 64 

4 

นางสาวสิรริัตน์  อิทธินภาพรรณ 
นางจันทร์จิรา  ชัยอินทรีอาจ 

รางวัลครดูีเด่น 
THE TOP TEACHER AWARD 

ประจ าปีพ.ศ. 2564 

สมาคมคณะกรรมการประสานงานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

เอกชนภาคเหนือ 
วันท่ี 14-15 มี.ค. 64 

5 

นางจันทร์จิรา  ชัยอินทรีอาจ 

รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับประเทศจากผลงานวิจัย 

 เรื่องการพัฒนาสีชุบอโนไดซ์จาก
ธรรมชาต ิ

โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 27 ประจ าปีพ.ศ. 2563 โดย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย 

6 
นายไชยวัฒน์  บุญเลิศ 

รางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2564  
พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล 

เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 
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1.6  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

-  งานพยาบาล 
- งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและ
จราจร 
- งานโภชนาการ 

- งานธุรการฝ่าย 
 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำมูลนิธิฯ 

 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 

 

 ผู้จัดกำร 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 

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

สัมพันธ์ชุมชน 
   -  งานการเงิน บัญชีและ

งบประมาณ 
-  งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 

   -  งานธุรการฝ่าย 
     
 

 

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

-  งานบริหารบุคคล 
-  งานวิจัยและพัฒนา 

-  งานดนตรี 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
-  งานอภิบาล 
-  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
-  งานธุรการฝ่าย 

 
 

 

 

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

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

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

 สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

ฝ่ำยวิชำกำร 

- งานหลักสูตร 

- งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 
- งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
- งานกลุ่มสาระฯ  
- งาน EP International 

- งานห้องสมุด 

- งานแนะแนว 
- งานธุรการฝ่าย 

 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
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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  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 
 
2.3 วัตถุประสงคข์องโรงเรียน  
 
 1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  ให้บริการด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ให้บริการด้านท่ีพักอาศัยแก่ ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของโรงเรียน 
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2.4  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

2.4.1  วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)   
 “โรงเรียนแห่งคณุภาพ  และมาตรฐานสากล  ตามวถิีมงฟอร์ต” 

  
2.4.2  พันธกิจโรงเรียน (Mission)    

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ตามแผนและนโยบายมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรยีนให้มีมาตรฐาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 
 

2.4.3  คุณค่ำหลัก 
1.  ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร) 

2.  มีวิริยะ  อุตสาหะ 

3.  รับผิดชอบต่อสังคม 

 

2.4.4   วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำย / ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

วัตถุประสงค์  

  1.  เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
  2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้มีมาตรฐานสากล 

  3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2.4.5  เป้ำหมำย 

  1.  พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
   2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

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

5.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
6.  บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 

  7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
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           2.4.6 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1. ร้อยละของครูและนักเรียนที่ปฏิบตัิตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตในระดับดีมากข้ึนไป 
2. จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียน ครแูละนักเรียนปฏิบัตติามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต ์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความอิ่มเอบิ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
4. ร้อยละของผลสัมฤทธ์ินักเรียน  
5. จ านวนผลการแข่งขันของนักเรียนระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
6. ร้อยละของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF 

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

การศึกษาของโรงเรยีนที่ประสบความส าเร็จ  
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2.5  เอกลักษณ์-อัตลักษณข์องโรงเรียน 

2.5.1 เอกลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
“กำรจัดกำรศึกษำตำมวิถีมงฟอร์ต” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเป็นมา 

วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 

 

MONTFORT = GOD ALONE 

 God Alone  =  สัจธรรม ความรัก

สากล 

ควำมเป็นมำ 

วัตถุประสงค ์

เป้ำหมำย 

เพื่อนมนุษย์/องค์กร/
สิ่งแวดล้อม 

ประสบการณ์ตรง 
สัมผัส - จุ่มตัว 

ในโรงเรียน 

บุคคลพัฒนาตน 

การเรียน + กิจกรรม 

ชมรม / กลุ่ม 

มุมมอง ท่าที 

วสิัยทัศน์ 

ข้อมูล 

ประสบการณ ์

โลกกว้าง 

กรอบ / บริบท 

ร่วม

พัฒนา 

อิ่มเอบิ 

     -  สังคม   -  อารมณ ์

     -  ร่างกาย -  จิตวญิญาณ 

     -  ปัญญา 

อบอุน่ 

อาร ี

มคีุณธรรม คุณภาพสากล 

แสวง

หา 

ภูมหิลงั / ประวัติศาสตร ์

ขุมทรัพย์ในตน 

ประกายของพระเจา้ , พทุธะ 

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

สิทธิ 

โลกสากล 
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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  

 
 
 
 
 

2.5.2  อัตลักษณข์องโรงเรียนมงฟอร์วิทยำลัย 

“อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อำรี  มีคุณธรรม  คุณภำพสำกล” 
 

1. อ่ิมเอิบ :  คือการพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพในทุกมิติ  ท้ังสังคม  ร่างกาย  ปัญญา  อารมณ์ และจิตวญิญาณ 

1.1 มิติทางร่างกาย คือ ร่างกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.2 มิติทางอารมณ์ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมในแต่

ละบริบท 
1.3 มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องค์กร และเพื่อน

มนุษย์อย่างเหมาะสม 
1.4 มิติทางปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนมีเหตผุล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใช้ภูมิปัญญา

ของตน ท้ังด้านศาสตร์และศลิป ์
1.5 มิติทางจิตวญิญาณ  คือ ด าเนนิชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา และพระเจ้าที่ตนนับถือ 

2. อบอุ่น :  คือ 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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2.5.3  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  กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แผนยุทธศำสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์
1.   ฟื้นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง
ฟอร์ต 

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

2.  ยกระดับคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนใหม้ีมาตรฐานสากล 
 
 
 

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

3.  เร่งรัดการบริหารงานบคุคลใหเ้ป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

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

4.  เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนให้มี
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาโรงเรียนให้มมีาตรฐาน 
กลยุทธ์ที ่4.2 การบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.  ระดมสรรพก าลังเพื่อเสริมสร้าง
และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที ่5.1 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุก
ภาคส่วนท้ังในและต่างประเทศ 
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3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

(สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษำยน 2564) 
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ข้อมูล ณ  วันท่ี 19 เมษายน 2564 
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ข้อมูล ณ  วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
    4.1.1 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษำปีที่ 3 
 

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน   
ที่เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ 
(O-NET) 

*** 

ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนำกำร
เทียบกับร้อย

ละ 3 

(6) 

2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศำสตร์ 178 178 54.29 69.75 70.25 70.93 0.68 0.97 ลด 
วิทยำศำสตร์ 179 179 25.46 56.08 52.84 55.53 2.69 5.09 เพิ่ม 

ภำษำไทย 178 178 29.89 46.87 37.23 42.82 5.59 15.01 เพิ่ม 
ภำษำอังกฤษ 178 178 34.38 51.97 61.21 66.29 5.08 8.30 เพิ่ม 

  
 

 4.1.2  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษำปทีี่ 6  

วิชำ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน   
ที่เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลกำร
ทดสอบ (O-NET) 

*** 

ผลต่ำง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 

พัฒนำกำรเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

ภำษำไทย 507 507 44.36 61.20 56.37 58.00 1.63 2.66 ลด 
คณิตศำสตร์ 511 511 26.04 56.44 45.31 44.32 0.99 1.75 ลด 
วิทยำศำสตร์ 505 505 32.68 44.65 41.06 45.06 4.00 8.96 เพิ่ม 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

513 513 35.93 41.83 42.70 42.09 0.61 1.46 ลด 

ภำษำอังกฤษ 509 509 29.94 56.22 51.96 51.44 0.52 0.92 ลด 
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4.1.3  จ ำนวนและร้อยละของนกัเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป (เกรด 3-4) 
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   4.1.4  ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPA) ของผู้เรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

รวมปกีารศึกษา

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ รอ้ยละ

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

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

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

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

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

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

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

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2ชัน้

จ านวน

นักเรียน

เทอม 2

ผลการเรียนเฉลีย่(GPA) จ าแนกตามช่วงคะแนน

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

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

จ านวน

นักเรียน

เทอม 1

 
 
 
  จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2563) ที่ก าหนดไว้ว่าร้อยละ 89 ของผลสัมฤทธิ์นักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ โดยมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 87.74 
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 4.2  สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
 
 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

 
ร้อยละที่ได้ 

 
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์จำกกำรอบรมในชั้นเรียน (Home Room) 

 
ร้อยละที่ได้ 

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

เคารพ ความเข้าใจและเต็มใจ 
94.30 

-  10.เราลูกมงฟอรต์ฯ ธ ารงไวซ้ึ่ง ช่ือเสียง เกียรติยศ  ของครอบครัว และโรงเรียน 94.52 
สรุปผลกำรประเมิน 79.15 สรุปผลกำรประเมิน 94.78 



4.3  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
 ค่ำประเมินมำตรฐำนภำษำอังกฤษจำกหน่วยงำนทดสอบภำษำอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง  

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Common European 

Framework of Reference for 
Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทยีบตารางมาตรฐาน) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ม.1 57        - อยู่ระหว่างด าเนินการสรุป -  
ม.2 58        - อยู่ระหว่างด าเนินการสรุป - 
ม.3 41 41       Cambridge Checkpoint Mathematics 

คิดเป็นร้อยละ 80.15 
      Cambridge Checkpoint English  

คิดเป็นร้อยละ 82.81 
      Cambridge Checkpoint Science 

คิดเป็นร้อยละ 75.12 
ม.4 59 -    

 
   - เรียนปรบัพ้ืนฐานไมม่ีการสอบวัด 

ม.5 44 44    
 

   Cambridge IGCSE English (Mock Test) 
คิดเป็นร้อยละ 73.25 

ม.6 46 46    
 

   IELTS 
นักเรียนผ่านเกณฑ์ 5.0 หรือ มากกว่า C1  
จ านวนทั้งสิ้น 46 คน (ทุกคน) 
= คิดเป็นร้อยละ 100 

 
หมำยเหตุ : นักเรียนท่ีเข้าสอบเฉพาะนักเรียนแผนการเรียน English Program  
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5.  รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ 
     5.1  ผลงำนของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2563  

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

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

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

28 เม.ย. – 7 มิ.ย. 
63 

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

การแข่งขันงานตอบปัญหา
แพทยศาสตร์วิชาการ คร้ังที่ 
16 คณะแพทยศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร ์

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

สุดท้าย จาก 150 ทีมทั่วประเทศ นางสาวคีตพัช ธรรมปัญญา 
นางสาวณัฐธยาน์ แบนสุภา 

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

สมาคมเทควันโด แห่ง
ประเทศไทย 

5-6 กันยายน 
2563 

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

องค์การพิพธิภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช) 

11 กันยายน 2563 
เด็กชายไพรพันธ์ แสงสว่าง 

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

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ปี 2563/ กรมพล
ศึกษา   

17-22 กันยายน 
2563 

6 นายครองไท ศีลาเจริญ    ม.6/A ชนะเลิศ โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์/ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราช
ภัฎล าปาง 

18-21 กันยายน 
2563 นางสาวณภทัร เตชพพิัฒนกุล 

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

สั้น ระดับบุคคลทั่วไป ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ และทุนการศึกษา 10,000 
บาท 

Software Park-
wealthMagik สวทช. 

19 กันยายน 2563 

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

Software Park-
wealthMagik สวทช. 

19 กันยายน 2563 

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

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราช
ชูปถัมป ์

19 – 21 
พฤศจิกายน 2563   

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

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

นายนันทวัฒน์ วิวัฒน์พิสฏิฐ ์ ระดับประเทศ สาขากายภาพ การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายธีรดนย์ มนัสวิยางกูร 

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

องค์การพิพธิภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

20 พฤศจิกายน 
2563 เด็กชายไพรพันธ์ แสงสว่าง 

12 นางสาวสิริกร กิจเสาวภาคย์ ม.5/2 รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด
ซอฟตแ์วร์ดีเด่นแห่งชาต ิ

สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

28 พฤศจิกายน 
2563 

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

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

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

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

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

ของประเทศ 
18 เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ม.3/1 รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดของ

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

นายชยภัทร ธรรมรักษ์ 
ม.6/1 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน ชีววิทยา

โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 
17/ สอวน. 

5 – 9 ธันวาคม 
2563 

22 นางสาวคีตพัช ธรรมปัญญา 
นางสาวณัฐวศา  กล่อมแก้ว 
นายณรัชด์  มานะสัมพันธ์สกุล 

ม.5/2 รางวัลเหรียญทองแดง 

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

สมาคมกีฬาหมากรุกสากล
แห่งประเทศไทย 

10 – 13 ธันวาคม 
2563 

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

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

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

โครงการประกวดซอฟตแ์วร์
ดีเด่นแห่งชาติ 2020 
สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

18-21 กันยายน 
2564 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

27 นายอนันตา  น่ิมนวล 
นายภวิศ  กฤษณะวรรณ 
นายเตชัส อุปนันท ์

ม.5/3 โครงการสัมผัสด้วยใจ (หมวด
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง) 
ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอ
โครงการภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุน 
3,000 บาท 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 23 (NSC 2021) 

18-21 กันยายน 
2564 

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

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

  

29 นายณัฐนันทน์ ตาตะนันทน์ 
นายศิวพล  ชัยสุริยะ 
นายปรัชพญา  ปทานุคม 

ม.5/3 
ม.5/3 
ม.5/8 

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

30 นายณกัณฐพันธ์  ประมาพันธ ์
นายอมร  พันธุรัตน์ 
นายโฮเซ่ โกฮ ์

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

31 นายธนภัทร  ธนะศานวรคุณ 
นายเกริกกรรชัย  คุณาธารกุล 
นายณรงค์ชัย  รงค์ทอง 

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

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 23 (NSC 2021) 

18-21 กันยายน 
2564 

32 นายจิรภัทร  แดงเขียวขาว 
นายชวภัทร  อัครภัทร 
นายแสงชัย ฟุ้งมงคลเสถียร 

ม.4/3 
ม.4/3 
ม.4/7 

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

 5 มีนาคม 2564 

33 นายศิริวิชญ  ศิรบรรจงกราน 
นายอนุภัทร  มะโนธรรม 
นายภาคิณ   ไกรธณสอน 

ม.5/3 โครงการหนีโรคออกจากโลก (หมวด
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง) 

34 น.ส.สิริกร  กิจเสาวภาคย์ ม.5/2 โครงการ เฮลธแคร์ พลัส (หมวด
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน) 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ป ี

35 เด็กชายพชร  ทรัพย์บ าเรอ     
เด็กชายรณกร     ระวังงาน  
ด็กชายปริญญ์    กันทวัง    
เด็กชายณัชภคั    คนใจซื่อ               

ม.2/1 
ม.2/2 

 
ม.1/1 
ม.1/2 

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET)  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์ภูมภิาคว่าด้วยสะเต็ม

ศึกษาขององค์การรัฐมนตรี

ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 

STEM-ED) ร่วมกับ 

ธนาคารออมสิน  มลูนิธิที

เด็ดเพื่อการศึกษา และ

บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด 

 

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

จัดโดย  บริษัท เลิร์น 
แอนด์ เพลย์ แมธกรุป๊ 
จ ากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

 

37 นางสาวธนาภรณ์ ถาทอง       
นางสาวสิรยิากร กันใหม่        
นางสาวกันต์กมล ไชยเทพ    
นางสาวอชิรญาณ์ เจรญิสุข 
นางสาวสุทธิกานต์ ตั้งศรีวงศ์   

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

รางวัลชมเชย จากการแข่งขันร้อง
เพลงประกอบเต้นเพลงจีน  

จัดโดย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564 

38 นางสาวสุพรรษา กฤตโยภาส    
นางสาววีรนันท์   วิสีวรพัฒน์     

ม.5/7 
ม.5/10 

รางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขนั 
กล่าวแนะน าสถานท่ีท่องเทียวจีน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม ่

18 กุมภาพันธ์ 
2564 

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

ระบายสี ช่ือผลงาน"ให้ความรู้ คู่ชาติ 

สร้างอาชีพ" 

ส านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล 

12 มี.ค. 64 
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5.2  ผลงำนของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2563  

ท่ี ชื่อ - สกุล ระดับชั้น รำงวัลท่ีได้รับ 
ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนท่ี

มอบให้ 
วัน เดอืน ปี 

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

20 กันยายน 2563 
นายรัชต ์เรืองเดชอนันต ์  
นายณฐนนท์ ลือวิฑูรเวชกิจ 

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

ม.2/1 
ม.3/A 

รางวัลรองชนะเลิศ รุ่น Junior 

Student Project ช่ือผลงาน 

AED4ALL: anyone can keep 

ALIVE โครงการประกวดซอฟต์แวร์

ดีเด่นแห่งชาติ TICTA 2020 

สมาคมอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศไทย

ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 

20 ก.พ. 64 

3 ด.ญ. อารยา พรหมเมอืง ม.1/A รางวัลชนะเลิศประเภทสแตนดารด์

บุคคลหญิงและได้เป็นตัวแทนประเทศ

ไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ กรุง

ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

สมาคมกีฬาหมากรุกสากล

แห่งประเทศไทย 

กรุงเทพฯ 

8 มี.ค. 64 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม  2564 
 

6. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร (ปรับตำมนโยบำยแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. กำรปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด   
2. กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงทักษะพื้นฐำนที่เชื่อมโยงสูก่ำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ   
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ด้วยวิธีกำร Active Learning   
4. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขัน้ตอน (Coding)   
5. กำรพัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถำนศึกษำมกีำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถำนศึกษำมนีวัตกรรมจำกกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STEM Education 

  

7. กำรเรียนภำษำอังกฤษเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรและเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ   
8. กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำท่ีสำม)   
9. กำรส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน เขยีนภำษำไทยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรเรียนรู้ภำษำอื่น   
10. กำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้หรือสร้ำงอำชีพ    
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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) ผลการวิเคราะห์ SAR อยู่ในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในปีท่ีผ่ำนมำ 
 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2562 
 

จุดเด่น 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการนักเรียน มีความเป็นผู้น า  มีความคิดริเริ่มในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และช่วยเหลือสังคม เช่น การจัดประสานให้มีรถโดยสาร (RTC) มาให้บริการแก่เพื่อนๆ น้องๆ เพื่อเข้าออกได้อย่าง
สะดวก เป็นต้น 

2. ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีความมั่นใจ กล้าแสดงออก  กล้าพูด กล้าน าเสนอ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท้ังในห้องเรียนและ
กิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การแสดงออกในช่วงการจัดเตรียมและแข่งขันกีฬาสีที่รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องในการฝึกซ้อม
และจัดกจิกรรม 

3. ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีความสามารถในการเรยีนรู้ผา่นเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานในการเรยีนรู้
อย่างสร้างสรรค ์

4. ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ศิลป วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความร่วมมือใน
การแต่งกายชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ การร่วมสืบสานในประเพณีท้องถิ่นอาทิ ประเพณลีอยกระทง หล่อเทียน
เข้าพรรษา เป็นต้น 

5. ผู้เรยีนส่วนใหญม่ีผลงานและเข้ารว่มกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่างๆ จนได้รบัรางวัลทั้งระดับจังหวัด ภาค 
ประเทศ และนานาชาต ิ

สรุปผู้เรียนมีควำมส ำเร็จและผลงำนดีเด่นเป็นประจักษ์ ปีกำรศึกษำ 2562 

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 
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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 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 

 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีวสิัยทัศน์ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน โดยมุ่งเน้นการต่อยอด
การพัฒนาจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วและเพิ่มเติมในการเตรียมเสรมิสร้างอุปนิสัยที่ดี (Character) แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและใช้ความเก่งไปในทางที่ดีในยุคศตวรรษท่ี 21 

2. โรงเรียนมีระบบการนเิทศภายในที่ครอบคลุมทุกฝ่ายให้มสี่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

3. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Smart School) โดยน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในด้านการบริหาร
จัดการ และกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  

4. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ให้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศรม่รืน่ ปลอดภัย 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างถูกต้องและคุม้ค่า  

5. โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรทั้งในและต่างประเทศท่ีส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม
และการท าข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) ได้แก ่British Council   วิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล School of Social Sciences, Waseda University ประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ICDI)  
เป็นต้น 
 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

1. ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ มี
การเพิ่มเติมในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทยปรากฏอย่างชัดเจน 

2. ครูมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ ศึกษา แสวงหาความรู้ในการท าวิจัยในช้ันเรียนและวิจัย
เพื่อพัฒนา มีการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีเครื่องมือการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน สามารถ
น าผลนิเทศมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 
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 จุดควรพัฒนำ 
  ด้ำนผู้เรียน 

1. การปลูกฝังผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน เช่น การไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ในขณะเดินสวนทางกัน การกล่าว
ค าทักทายสวัสดี และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 

2. รายงานสรุปสะท้อนภาวการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 คือ อ้วนร้อยละ 7.48  เริ่มอ้วนร้อยละ 
5.33ท้วมร้อยละ 5.35 รวมเป็นร้อยละ 18.16  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.38  ผอมร้อยละ 2.44 รวมเป็น 5.82 และ
สมส่วนร้อยละ 76.03 งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหา
มาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่สมส่วน มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้ให้มีสุขภาพกาย
ที่ด ี

 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. โรงเรียนมีการใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ แต่การน าเข้าใช้โปรแกรม SWIS จากผู้รับผิดชอบให้ครบกระบวนการยังไม่ครบสมบูรณ์ 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. การน าผลการวดัและประเมินผลทีห่ลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเรจ็

ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดยีิ่งข้ึน 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูประจ าชั้นทุกคนควรหามาตรการการปลูกฝังผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน เช่น 

การไหว้ครูหรือผู้ใหญ่ในขณะเดินสวนทางกัน การกล่าวค าทักทายสวัสดี และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 

2. รายงานสรุปสะท้อนภาวการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 คือ อ้วนร้อยละ 7.48  เริ่มอ้วนร้อยละ 
5.33ท้วมร้อยละ 5.35 รวมเป็นร้อยละ 18.16  ค่อนข้างผอมร้อยละ 3.38  ผอมร้อยละ 2.44 รวมเป็น 5.82 และ
สมส่วนร้อยละ 76.03 งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการน าผลมาแก้ไข/พัฒนาและหา
มาตรการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มที่ไม่สมส่วน มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้ให้มีสุขภาพกาย
ที่ด ี

3. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบแผนงานควรด าเนินการเข้าใช้โปรแกรม SWIS (School 
Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้ครบกระบวนการสมบูรณ์ของ
โปรแกรมเพื่อให้มีประสิทธิผลและเกิดการคุ้มค่า 

4. ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ทบทวนกระบวนการส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 

 
ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  

-   ไม่มี  - 

8.  หน่วยงำนภำยนอกที่โรงเรียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

       สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

 

 

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 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  

การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  82.00 3,208 2,415 75.31 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

-   2,386 74.38  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

-   2,510 78.24  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

-   2,484 77.43  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

 

 

-   2,284 71.21  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  90.00 3,208 2,478 77.24 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

 

 

-   2,435 75.91  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  

 

 

-   2,409 75.10  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่างมี  -   2,589 80.70  

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 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

เหตุผล 
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   94.00 3,208 2,613 81.48 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไ้ด้ทั้งตัวเองและการท างาน
เป็นทีม 

 

 

-   2,728 85.05  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

 

 

-   2,499 77.90  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  94.00 3,208 2,763 86.13 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 -   2,639 82.27  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

 -   2,887 90.00  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  89.00 3,208 2,815 87.74 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

 -   2,815 87.74  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิม 

 -   2,815 87.74  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ 

 -   692 28.40  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  90.00 3,208 3,084 96.13 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  -   3,127 97.48  
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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 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  
 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

 -   3,041 94.79  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  96.00 3,208 2,664 86.97 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   

 -   2,539 79.15  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

 -   3,041 94.78  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   93.00 3,208 3,083 96.11 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 

เห็นคุณคา่ของความเป็นไทย  
 -   3,143 98.00  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

 -   3,022 94.23  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  94.00 3,208 3,031 94.48 ยอดเย่ียม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

 -   3,031 94.48  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   89.00 3,208 2,988 93.14 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 -   2,874 89.59  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

 -   3,101 96.66  

สรุปผลกำรประเมิน 87.59 ดีเลิศ 
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หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเดน็พิจารณา 
                                                               จ านวนประเดน็พิจารณา 
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 ปีกำรศึกษำ 2561-2564 

(ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก 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 
โดยผ่ านผู้ รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- กลุ่มสำระภำษำไทย 
จากเอกสารแผนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย พบว่า ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร ในแต่ละ
ระดับชั้น อาทิเช่น  
ระดับชั้น ม.1 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่ือหน่วย สมบัติวรรณคดีไทย  
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย คิดต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้ 
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ช่ือหน่วย สุภาษิตพระร่วง  
ระดับชั้น ม.2 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่ือหน่วย โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่ือหน่วย หลักภาษาน่าเรยีนรู ้

 
ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
 
 
 
 

ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ช่ือหน่วย พูดดีมีเสน่ห ์
ระดับชั้น ม.3 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร  (บท
อาขยาน) 
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นิทานค ากลอน เรื่อง พระอภัยมณี  
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บทพากษ์เอราวัน (โคลงสี่สุภาพ) 
ระดับชั้น ม .4 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การวิเคราะห์ภาษาร้อยกรองใน
วรรณกรรม 
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง นิราศนรินทร์ค าโคลง    
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม    
ระดับชั้น ม.5 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร ์
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โคลนติดล้อ 
ระดับชั้น ม.6 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย  ร้อยรสพจมาน  

ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย พินิจพิจารณาสาร  

ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย พจีพจนาถ   

- กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 
ระดับชั้น ม.1 (วิชำภำษำอังกฤษ) 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง  Weathers and Clothes   
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  Food  คาบที่ 33 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย Hall of farm 
ระดับชั้น ม.2 (วิชำภำษำอังกฤษ) 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่ือหน่วย Our Wonderful World  
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  Experiences   
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5  เรื่อง  Places around Us   
ระดับชั้น ม.2 (วิชำภำษำจีน)   
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ช่ือหน่วย ชีวิตในโรงเรียน 1  
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  Experiences   
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5  เรื่อง  Places around Us   
ระดับชั้น ม.3 (วิชำภำษำอังกฤษ) 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย Safe and Sound! 
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย Believe it or not! 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย Experiences 
ระดับชั้น ม.3 (วิชำภำษำจีน) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เธอเคยไปพระราชวังต้องห้ามไหม   
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ฉันชอบสีเสื้อของเธอ   
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฉันชอบสีเสื้อของเธอ   
ระดับชั้น ม.4 (วิชำภำษำอังกฤษ) 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนที่  1 หน่วยที่  1 ช่ือหน่วย Learn to know about 
yourself and friends 
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 1 ช่ือหน่วย Communicate 
ส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนที่  1 หน่วยที่  1 ช่ือหน่วย Learn to know about 
yourself 
ระดับชั้น ม.4 (ภำษำฝร่ังเศส) 
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง Oscar 1    
ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง Alice 1     
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1  เรื่อง Imane 1   
ระดับชั้น ม.5 (ภำษำญ่ีปุน่)  
ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง   JLPT(1)    
ส่งเสริมการเขี่ยน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  ค ากริยารูปค าสั่ง และรูปห้ามปราม    
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1  เรื่อง  การให้ค าแนะน า   
ระดับชั้น ม.5 (ภำษำฝร่ังเศส) 

ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Call of the Wild  

ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง  All in a day’s work   
ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1  เรื่อง  การให้ค าแนะน า   
ระดับชั้น ม.5 
ส่งเสริมการอ่าน : ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยท่ี 2 ช่ือหน่วย All in a day’ s work  
ส่งเสริมการเขียน : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 3 ช่ือหน่วย Take a Break  
การส่งเสริมการสื่อสาร : ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยท่ี 4 ช่ือหน่วย Live & Learn  
ระดับชั้น ม.6 (ภำษำอังกฤษเพ่ิมเติม) 

ส่งเสริมการอ่าน : หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 ช่ือหน่วย Effective Reader 

ส่งเสริมการเขียน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย Grammar Blast 

ส่งเสริมการสื่อสาร : หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 ช่ือหน่วย Idioms and Expressions 

- กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
ระดับชั้น ม. 1 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จ านวนตรรกยะ (เศษส่วน) 
ระดับชั้น ม.2 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวัด 2 
ระดับชั้น ม.3 
ส่งเสริมการคิดค านวณ :หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ระดับชั้น ม.4 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  เซต 
ระดับชั้น ม.5 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : หน่วยการเรียนรู ้1    เรื่อง หลักการนับเบือ้งต้น 1 
ระดับชั้น ม.6 
ส่งเสริมการคิดค านวณ : หน่วยการเรียนรู้ที ่6   เรื่อง ปริพันธ์ของฟังก์ชัน 2 

- งำนกลุ่มสำระภำษำไทย มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการอ่านให้แก่ผู้ เรียนทุก
ระดับช้ัน โดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และมีกิจกรรม
ส่งเสริมกระบวนการอ่าน ภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
รักการอ่าน ตามระดับช้ันของตนเอง และยังมีกิจกรรมในด้านการสืบเสาะหาความรู้ที่
ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ  
มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1)  กิจกรรมวันภาษาไทย มีผลการประเมินร้อยละ 98.65 
- งำนห้องสมุด เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการส่งเสริมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยมีกระบวนการให้ผู้เรียนบันทึกรักการ อ่านบูรณาการร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย นานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ กิจกรรมนักอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ด้านวิชาการ (ไลออนส์/โครงงาน แข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมการอ่านผ่านแอพ เป็น
ต้น  มีผลการประเมินกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
1)  กิจกรรมห้องสมุด (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน) มีกิจกรรมรักการอ่าน,สัปดาห์ห้องสมุด 
สมุดบันทึกรักการอ่าน มีผลการประเมินภาพรวมร้อยละ 94.02 
- งำนหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีสื่อสารภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์
ระดับชั้น ดังนี ้
1) ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (Speaking Test) ผ่านเกณฑ์ 
Common European Framework Standard ระดับชั้น A2 ระดบัช้ัน ม.1-ม.5 มีผล
การประเมินร้อยละ  95.00 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ในแต่ละ
ระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 
 

รำยกำร ค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ ระดับดีเย่ียม 
1. กำรอ่ำน 82 74.38 
2. กำรเขียน 82 78.24 
3. กำรสื่อสำร 82 77.43 
4. กำรคิดค ำนวณ 82 71.21 
เฉลี่ย 82 75.31 

 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำยดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
1. นส.สุพรรษา  กฤตโยภาส ช้ัน ม.5/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์จีน จากการ
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย"สถานกงสลุใหญ่แห่ง
สาธารณรัฐจีนประจ าเชียงใหม่" 
2. เด็กหญิงชลันธร  บุญทาพฤกษ์ ช้ัน ม.2/3 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการอา่นออก
เสียงภาษาไทย ศูนย์การค้าพันธุ์ทพิย์เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทพิย์เชียงใหม่ 
3. นางสาวสุพรรษา กฤตโยภาส ช้ัน ม.5/7   นางสาววีรนันท์   วิสีวรพัฒน์  ช้ัน ม.5/10  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน กล่าวแนะน าสถานท่ีท่องเทียวจีน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
4. นางสาวสุพรรษา กฤตโยภาส    ช้ัน ม.5/7 รางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันกล่าว

สุนทรพจน์จีน ในหัวข้อ “ มิตรภาพไทยจีน ร่วมกันตา้นภัยโควิท 19 ” มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม ่

สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 75.31 
 

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 ปีกำรศึกษำ 2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก 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)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากการ
เรียนการสอน อาทิเช่น 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  
ระดับชั้น ม.1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พลังงานความร้อน 
ระดับชั้น ม.2 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ธาตุแทรนซิชันและกัมมันตรังสี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความเข้มข้นของสารละลาย 
ระดับชั้น ม.5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Cell Division 
ระดับชั้น ม.6  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรธรณี 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทบทวน 5 สมดุลเคมี (9 วิชาสามัญ) 
- งำนกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 

 
ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ม.1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง  เลขยกก าลัง  
ระดับชั้น ม.2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เส้นขนาน 
ระดับชั้น ม.3 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2    ช่ือหน่วย  ระบบสมการเชิงเส้น  
ระดับชั้น ม.4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ช่ือหน่วย เซต 
ระดับชั้น ม.5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1    ช่ือหน่วย  หลักการนับเบื้องต้น 1 
ระดับชั้น ม.6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4    ช่ือหน่วย  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 2 
- งำนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ มีกระบวนการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิผู้เรียนในการ
น าเสนอวิธีการคดิ วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง โดยกระบวนการ
น าเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ ในวิชา การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู ้ ระดับชั้น ม 1 การ
น าเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม 2 การ
น าเสนอผลการท ากจิกรรม สีของสารประกอบ วิชา เคมี ระดับชั้น ม 4 น าเสนอข้อมูล
เรื่อง “วัฏจักรของเซลล์”  วิชาชีววิทยา  ระดับช้ัน ม 5 การน าเสนอการใช้ประโยชน์
ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากปิโตรเลียมและถ่านหิน วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ   ระดับช้ัน 
ม 6 ส าหรับการส่งเสริมผู้เรียนให้รูจ้ักก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตผุลประกอบ โดยกระบวนการให้วิเคราะห์โจทยป์ัญหา ศึกษาขัน้ตอนการแก้ปัญหา 
และสรุปขั้นตอนการค านวณความเข้มข้นของสารละลาย การจดัท าใบงานเรื่อง “การ
เขียนรายงานผลการวิจัย” ใหว้ิเคราะห์และอภิปรายการเขียนรายงานผลการวิจัยจาก
กรณีตัวอยา่ง วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ การวิเคราะหโ์จทย์ปัญหาสมดุลของปฏิกริิยา 
วิชาเคมี  ระดับชั้น ม 6 
มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1)  กิจกรรมค่ายวิชาการ มผีลการประเมินร้อยละ 96.36  
2)  กิจกรรมค่ายอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 มีผลประเมนิร้อยละ 95.15 
งำนวัดและประเมินผล ได้สรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนและการ
ประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีนระดับชั้น ม.1-ม.6 ดังนี ้
1) ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์มผีลการประเมินร้อยละ 75.91 
2) แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนดา้นการคดิ มีผลการประเมินร้อยละ 75.10 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลการประเมินร้อยละ 80.70 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำง
หลำกหลำย ดังนี้ 
1. นายธีรพัฒน์ อินตา นายรัชต ์เรืองเดชอนันต์ นายณฐนนท์ ลือวิฑูรเวชกิจ ช้ัน ม.4/2 
รางวัลเหรียญเงิน The 1st International Conference for Students in Science and 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
Innovation/ สสวท. 
2. เด็กชายปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ ขั้น ม.3/A ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน – JSTP  
ระยะยาว รุ่นที่ 22 ประจ าปี 2562 – 2563 จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
3. นายชยภัทร ธรรมรักษ์ นายพีรทตั กฤษณะประกรกิจ ชั้น ม.6/1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชชูปถัมป์ 
4. นายพีรทัต กฤษณะประกรกิจ ช้ัน ม.6/1 นายศุภพล สุรพลชัย ช้ัน ม.6/A รางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. คร้ังที่ 16/ สอวน. 
5. เด็กชายอตวิิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร ชั้น ม.3/1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 17 ณ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6. เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ชั้น ม.3/1  รางวัลเหรียญทอง รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของ
ประเทศ รางวัลคะแนนภาคสังเกตการณ์สูงสุดของประเทศ รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด
ของประเทศ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 17 ณ ศูนย์ สอวน. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
7. นายธัญกร ยันตรศาสตร ์ชั้น ม.5/2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับชาติ สอวน. คร้ังที่ 19 ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
8. นายณภัทร เจริญศิลป์ ช้ัน ม.4/2 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขนัฟิสิกสโ์อลิมปิก
ระดับชาติ สอวน. คร้ังที่ 19 ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
9. เด็กชายพชร  ทรัพย์บ าเรอ ช้ัน ม.2/1 เด็กชายรณกร     ระวังงาน  ช้ัน ม.2/2  
เด็กชายปรญิญ์    กันทวัง   ช้ัน ม.1/1 เด็กชายณัชภคั    คนใจซื่อ  ช้ัน ม.1/2     
รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเตม็ศึกษาขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับ 
ธนาคารออมสิน  มลูนิธิทีเดด็เพื่อการศึกษา และบริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด 
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   ค าวัง  ช้ัน ม.1/2     เหรียญรางวลัและเกียรติบัตร การ
สอบแข่งขันการคิดและการแก้ปญัหาคณิตศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ. 2563  จัดโดย  บริษัท 
เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จ ากดั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
(75.91+75.10+80.70)/3 = 77.24 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 77.24 
 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองและการท างานเป็น
ทีม  เช่ือมโยงองค์ความรู้

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก 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)  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่ งใหม่  ๆ 
อ าจ เป็ น แ น วค ว าม คิ ด 
โครงงาน โครงการ ช้ินงาน 
ผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งาน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ ผ่านการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
- งำนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้น ม.1 วิชาการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม.2 และ ม.4 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.5 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 
ระดับชั้น ม.6 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการน าเสนอสื่อประสมบน mac  
- งำนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ  
ระดับชั้น ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค ์
ระดับชั้น ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่  2    เรื่อง  เครื่องดื่มและบริการ 
ระดับชั้น ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การปลูกผักเพื่อการค้า 
ระดับชั้น ม.4 เรื่อง หัตถกรรมพื้นบ้านอาหารลา้นนาจากอดตีสู่ปัจจบุันและอนาคต 
ระดับชั้น ม.5 เรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง งานประดิษฐ์เอกลกัษณ์ไทย 
จากงานการจัดการเรยีนการสอน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไ้ด้
ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม มผีลการประเมินร้อยละ 96.00 
มีโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ดังนี้ 
1) กิจกรรมค่ายวิชาการ มีผลการประเมินร้อยละ 96.36 
- งำนทะเบียนและวัดผล สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน ระดบัช้ัน ม.
1-ม.6 ดังนี ้
1)  ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา มีผลการประเมินร้อยละ 77.90 
2) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีผลการประเมินร้อยละ 85.05 
พบว่าผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ดังนี้ 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำน/นวัตกรรม ในแต่ละ
ระดับชั้นที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 
1. ด.ช. จารุพิชญ์  บัวขุนเณร ชั้น ม.2/1 ด.ช. ปิตุภูมิ  ชัยเจริญวรรณ ชั้น ม.3/A รางวัล
รองชนะเลิศ รุ่น Junior Student Project ช่ือผลงาน AED4ALL: anyone can keep 
ALIVE โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ TICTA 2020 สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
2. นายครองไท ศีลาเจริญ   นางสาวณภัทร เตชพิพัฒนกุล นายภูตะวนั ฟองจันทร์ ชั้น ม.
6/A ชนะเลิศ โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์/ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎล าปาง 
3. เด็กชายอติวชิญ์ วชิิตตระกูลถาวร เดก็ชายไพรพันธ์ แสงสวา่ง ชั้น ม.3/1 รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวทิยา ระดับประเทศ ประจ าปี 2563          
องค์การพิพธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
(77.90+85.05)/2 = 81.47 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 81.47 
 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 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)  
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน
การจัดการเรียนการสอน โดยมีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้  การสืบค้นความรู้และสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต  มีการใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อการเรียนรู้  มีการน าเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ อาทิเช่น 
-  กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
วิชำกำรออกแบบและวิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้น ม.1-ม.5 
ระดับชั้น ม.1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา Python 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Python 
ระดับชั้น ม.2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยอีย่างปลอดภัย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลย ี
ระดับชั้น ม.3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การพฒันา Application     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิค สร้างสรรค์    
ระดับชั้น ม.4 
 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลย ี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แนวคดิเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงาน 
ระดับชั้น ม.5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ด าเนินชีวิต  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน XCode  
ระดับชั้น ม.6 
วิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   ระดับชั้น ม 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชุดเครือ่งมือพ้ืนฐานการสร้างโมเดล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ชุดเครื่องมือตกแต่ง 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
วิชา การน าเสนอสื่อประสมบน mac   ระดับชั้น ม 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเตรียมข้อมลู ทรัพยากร 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โปรแกรม iMovie (iMovie Project) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประยุกต์ใช้ Multimedia เพื่อน าเสนองาน 
มีกิจกรรมส่งเสริมในแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี ดังนี้ 
งำนวัดและประเมินผล ได้สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีนระดับชั้น ม.1-
ม.6 ดังนี ้
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลการประเมินร้อยละ 82.27 
จากการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพฒันาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคณุธรรม มผีลการประเมินร้อยละ 90.00 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้ผู้เรียนมีผลส ำเร็จ/มีผลงำนที่ได้รับรำงวัล
ระดับประเทศขึ้นไปอย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 
1. นายสุรดิษ สุขทรัพย์ ชั้น ม.6/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหนังสั้น ระดับบุคคล
ทั่วไป ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัล Young Chalenge Award 2020   Software 
Park-wealthMagik สวทช. 
2. น.ส.สิริกร  กิจเสาวภาคย์ ชั้น ม.5/2 รางวัลรองชนะเลิศ หมวด Student Project สาขา
ย่อย Senior Student โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ 2020 สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
3. นายอนันตา  น่ิมนวล นายภวิศ  กฤษณะวรรณ นายเตชัส อุปนันท์ ช้ัน ม.5/3 โครงการ
สัมผสัด้วยใจ (หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง) ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ
ภาคเหนือ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ห่งประเทศไทย คร้ังที่ 23 (NSC 
2021) 
4. นายธนภัทร  ธนะศานวรคุณ นายเกริกกรรชัย  คุณาธารกุล นายณรงค์ชัย  รงค์ทอง ช้ัน 
ม.5/3 โครงการ ชฟิเตอร์ (หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง) ผ่านการพิจารณารอบ
ข้อเสนอโครงการภาคเหนือ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ห่งประเทศไทย คร้ัง
ที่ 23 (NSC 2021) 
5. นายจิรภัทร  แดงเขียวขาว ชั้น ม.4/3 นายชวภทัร  อัครภัทร ชั้น ม.4/3 นายแสงชัย ฟุ้ง
มงคลเสถียร ช้ัน ม.4/7 ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง : รอบน าเสนอภาคเหนือ ได้รับทุน
สนับสนุน 7,000 บาท การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 23 
(NSC 2021) 
(82.27+90.00)/2 = 86.13 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยล 86.13 
 

5) มี ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 
ผู้เรียนบรรลุความก้าวหน้า

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

2.1 พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานสากล 

ดีเลิศ 
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การเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
 

2.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมมีาตรฐานสากล (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 
2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด ผลติงานอย่างสร้างสรรค์) 
2.1.1.1 ร้อยละ 89 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 
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  
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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 โดยร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ ได้ก าหนดเกณฑ์การวัด
และประเมินผลรายหน่วย/จุดประสงค์ไว้ให้ควบคุมทุกภาระงานตาม KPA การเก็บ
คะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การผ่านขั้นต่ าร้อยละ 70 ของ
คะแนนเก็บ และร้อยละ 60 ของคะแนนสอบขั้นต่ าของผู้เรียนในแต่ละวิชาโดยกลุ่ม
สาระฯ มีการระบุเกณฑ์การผ่านขั้นต่ าที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
ตำรำงสรุปเปรียบเทียบผลกำรเรียนเฉลี่ยนักเรียนต้ังแต่ 2.75-4.00 ในปีกำรศึกษำ 
2562-2563 

ระดับชั้น 
นักเรียนที่ได้ GPA > 2.75 

2562 (เป้ำหมำย 87%) 2563 (เป้ำหมำย 89%) 
ม.1 92.34 92.01 
ม.2 98.62 89.74 
ม.3 93.35 83.98 
ม.4 94.30 87.71 
ม.5 92.78 87.87 
ม.6 85.68 84.78 

เฉลี่ยรวม 92.26 87.74 
 
สรุปปีกำรศึกษำ 2563 ผู้เรียนที่ได้ GPA > 2.75 เฉลี่ยร้อยละ  87.74 
 
- จากเอกสาร รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลจากงานทะเบียนและวัดผล
สรุปไว้ ในภาพรวมพบว่าผู้เรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติมีค่ำเฉลี่ยแต่ละวิชำของ
โรงเรียนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  
ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  ระดับชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2562-2563 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

2562 2563 
จ ำนวน 

นร. 
โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง จ ำนวน 

นร. 
โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง 

ภำษำไทย 468 70.25 55.14 15.11 178 70.93 54.29 16.64 
คณิตศำสตร์ 468 52.84 26.73 26.11 179 55.53 25.46 30.07 

วิทยำศำสตร์ 467 37.23 30.07 7.16 178 42.82 29.89 12.93 
ภำษำอังกฤษ 468 61.21 33.25 27.96 178 66.29 34.38 31.91 
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- จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.3 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2562-2563 ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยของ
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา 
ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET)  ระดับชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2562-2563 

 

 
- จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ัน ม.6 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2562-2563 ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สั งคมฯ ภาษาอังกฤษ สูงกว่าค่ าเฉลี่ ย
ระดับประเทศทุกวิชา 
ตำรำงสรุปผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 
2562 ถึง ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ระดับชั้น ม.3 เพิ่ม/ลด 
(3%) 

ระดับชั้น ม.6 เพิ่ม/ลด 
(3%) 

2562 2563 ผลต่ำง 2562 2563 ผลต่ำง 

ภาษาไทย 70.25 70.93 0.63 ลด 56.37 58.00 
1.63 

ลด 

คณิตศาสตร์ 52.84 55.53 2.69 เพิ่ม 45.31 44.32 
0.99 

ลด 

วิทยาศาสตร์ 37.23 42.82 5.59 เพิ่ม 41.06 45.06 
4.00 

เพิ่ม 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 - - -  42.70 42.06 
0.61 

ลด 

ภาษาอังกฤษ 61.21 66.29 5.08 เพิ่ม 51.96 51.44 
0.52 

ลด 

เฉลี่ยรวม 
55.38 58.89 

0.51 ลด 
47.48 48.17 0.69 

ลด 

 
- จากตารางการสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-

เฉลี่ยรวม  55.38 36.30 15.27  58.89 36.01 22.89 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

2562 2563 
จ ำนวน 

นร. 
โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง จ ำนวน 

นร. 
โรงเรียน ประเทศ ผลต่ำง 

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

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

เฉลี่ยรวม  47.48 31.77 32.44  48.18 33.79 14.39 



70 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
2563 ผลปรากฏว่า จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6 จากปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ระดับช้ัน ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ
ระดับชาติ O-NET เพิ่มขึ้น 3 วิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
มีวิชาที่ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาไทย ส าหรับระดับช้ัน ม.6 มีผลคะแนนการ
สอบระดับชาติ O-NET ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ วิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนรายวิชาที่
มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมฯ และภาษาอังกฤษ เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.3 เปรียบเทียบ
ปี 2562-2563 ผลปรากฎว่ายังไม่มีความก้าวหน้า และส าหรับภาพรวมสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.6 เปรียบเทียบปี 2562-2563 ผลปรากฎว่ายังไม่
มีความก้าวหน้า 
สรุปมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร ร้อยละ 87.74 
 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับ ช้ันที่ สู งขึ้น  การ
ท างานหรืองานอาชีพ 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 
2.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีมาตรฐานสากล 
2.1.1.5 ร้อยละของนักเรียนมผีลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีทักษะ 8Cs 
2.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาของงานแนะแนวเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้ด าเนินการ 
1)  จัดการเรียนการสอนแนะแนว ระดับชั้น ม.1-ม.3 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวให้เหมาะกับนักเรียนในแต่ละระดับช้ันโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจใน
ตนเอง  เรียนรู้การปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  การวางแผนการ
เรียนและเป้าหมายอาชีพของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับอาชีพในปัจจุบัน  และอนาคต  การ
ท าแฟ้มสะสมผลงาน   และรู้จักแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี
เครื่องมือวัดผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ ดังนี้ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อาชีพ  
- การจัดท าใบงานเรื่อง เส้นทางอาชีพ  
- การท ารายงานเรื่อง อาชีพยุคใหม่  
- แบบทดสอบ บุคลิกภาพกับอาชีพ  
- ใบงานเรื่อง พหุปัญญา อาชีพ  
- ใบงานเรื่อง อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก  
- แบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ 
- จัดท า ID Plan  
มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 97.00 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
2) จัดการเรียนการสอนแนะแนว ระดับชั้น ม.4-ม.6 วางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
ระดับช้ัน ม.4 – ม.6  โดยให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  และการวางเป้าหมายในอนาคต
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ  คณะ  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  รู้จักและเข้าในในระบบการศึกษาต่อ  
(ระบบ TCAS) ขั้นตอนการสมัครในมหาวิทยาลัย  การท าแฟ้มสะสมผลงาน  และการท า 
PORTFOLIO  ส าหรับระดับช้ัน ม.ปลาย มีกิจกรรมเชิญวิทยากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
ในแต่ละคณะ  แต่ละมหาวิทยาลัย  มาให้ความรู้แก่ผู้ เรียน  เรื่องการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 98.00 
 มีผลการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี ้
1) งานจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว ระดับช้ัน ม.1-ม.6 มีผลการประเมินร้อยละ 
97.50 
1)  กิจกรรมเชิญวิทยากรมาให้ความรูก้ารศกึษาต่อระดับอุดมศึกษานักเรียนระดับชั้นม.6 
มีผลการประเมินร้อยละ 94.80 
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 รุ่น “ดำ
วิณณ์” (DARWIN) ในกำรได้รับคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2564 ประกำศผล TCAS64 รอบ 1 (Portfolio) รอบรับตรงและรอบ 
Early Admission  มีผู้เรียนผ่ำนรอบที่ 1 จ ำนวน 193 ที่นั่ง และรอบที่ 2 (Quota) 
ผู้เรียนผ่ำนรอบท่ี 2 จ ำนวน 209 ที่นั่ง รวมท้ัง 2 รอบ จ ำนวนที่นั่ง 398 ที่นั่ง ดังนี้ 
 

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

20 ท่ีน่ัง 3. แพทยศาสตร์ 28 ท่ีน่ัง 

4. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

19 ท่ีน่ัง 4. วิทยาศาสตร์ 28 ท่ีน่ัง 

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

5 ท่ีน่ัง 10.. การสื่อสารมวลชน 11 ท่ีน่ัง 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฯ พระนครเหนือ 

5 ท่ีน่ัง 11. สถาปัตยกรรมศาสตร์   10 ท่ีน่ัง 

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

เทคโนโลยี 
7 ท่ีน่ัง 
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14. มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

3 ท่ีน่ัง 14. อุตสาหกรรมเกษตร 7 ท่ีน่ัง 

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

3 ท่ีน่ัง 19. ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ 4 ท่ีน่ัง 

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

1 ท่ีน่ัง 22. การท่องเท่ียวและการ
จัดการ 

1 ท่ีน่ัง 

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

1 ท่ีน่ัง 23.สังคมศาสตร์ 1 ท่ีน่ัง 

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

1 ท่ีน่ัง 

25 มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชียงใหม ่

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

1 ท่ีน่ัง 

26. ศึกษาต่อต่างประเทศ 
(Switzerland)  

1 ท่ีน่ัง 26.วิทยาลัยพลังทดแทน 1 ท่ีน่ัง 

  27. อนมัยชุมชน 1 ท่ีน่ัง 
28 . สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1 ท่ีน่ัง 

29. กายภาพบ าบัด 1 ท่ีน่ัง 

 
                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
(97.50+94.80)/2 = 96.15 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.15 

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

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-

2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำใน

แนวมงฟอร์ต 

1.3 นักเรียนที่มีควำมอิม่เอิบอบอุ่น อำรี มีคุณธรรม คุณภำพสำกล 
1.3.1.4 ร้อยละ 92 ของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบของครูประจ าช้ันที่ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจากการอบรมในช้ันเรียน (Home room) และครูผู้สอน 8 
กลุ่มสาระประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 

ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 
 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีของนกัเรียน 
(Homeroom) 

ระดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2563 

(79.15+94.78)/2 = 86.96 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 86.96 

ที ่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ ค่ำนิยมที่ดีของนักเรียน ร้อยละ 
1 รักชาติศาสน์กษัตริย์ 81.17 เราลูกมงฟอร์ตฯแต่งกายถูกต้อง 

และเหมาะสมทุกโอกาส 
93.99 

2 ซ่ือสัตย์สุจริต 80.57 เราลูกมงฟอร์ตฯท าความเคารพ 
และทักทายกันด้วยการไหว้ทุก
ครั้ง 

96.82 

3 มีวินัย 75.68 เราลูกมงฟอร์ตฯมีสัมมาคารวะ 
และกิริยาวาจาสุภาพ 

93.87 

4 ใฝ่เรียนรู้ 77.50 เราลูกมงฟอร์ตฯความวิริยะ 
อุตสาหะ สามัคคี มีน้ าใจและ
เสียสละ 

93.27 

5 อยู่อย่างพอเพียง 81.73 เราลูกมงฟอร์ตฯ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 

92.02 

6 มุ่งมั่นในการท างาน 73.46 เราลูกมงฟอร์ตฯ เป็นคนซ่ือสัตย์ 
ประหยัด กตัญญู และตรงต่อ
เวลา 

95.01 

7 รักความเป็นไทย 81.68 เราลูกมงฟอร์ตฯ ห่างไกลจากสิ่ง
เสพติด และการพนัน 

98.44 

8 มีจิตสาธารณะ 83.79 เราลูกมงฟอร์ตฯ รักษ์ความ
สะอาด และเห็นคุณค่าสาธารณ
สมบัติ  ของโรงเรียน 

95.59 

9 มีสุขภาพและสุนทรียภาพ
ท่ีดี 

81.69 เราลูกมงฟอร์ตฯปฏิบัติตาม กฎ 
กติกา ของโรงเรียน สังคม 
ประเทศชาติ  ด้วยความเคารพ 
ความเข้าใจและเต็มใจ 

94.30 

10 -  เราลูกมงฟอร์ตฯ ธ ารงไว้ซ่ึง 
ชื่อเสียง เกียรติยศ  ของ
ครอบครัว และโรงเรียน 

94.52 

 สรุปผลกำรประเมิน 79.15 สรุปผลกำรประเมิน 94.78 

2) ความภูมิ ใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
ผู้ เรี ย น มี ค วาม ภู มิ ใจ ใน
ท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความ

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-

2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

ยอดเย่ียม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
เป็นไทย ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 

2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าวิถีชีวิต
ชาวล้านนา 
2.4.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความภาคภมูิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา 
โดยผ่านผูร้ับผดิชอบของงานกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระศิลปะในการจัดการ
เรียนการสอนแตล่ะระดับขั้น อาทิเช่น 
- วิชำภำษำไทย 
ระดับชั้น ม.1 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ช่ือหน่วย สมบัติวรรณคดไีทย   
ระดับชั้น ม.2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย ก าบ่าเก่าเรื่องเล่าลา้นนา 
ระดับชั้น ม.3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง  ภูมิปญัญาทางภาษาก าบะเก่าล้านนา  
ระดับชั้น ม.4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม 
ระดับชั้น ม.5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย ภมูิปัญญาและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 
ระดับชั้น ม.6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย ร้อยรสพจมาน 
- กลุ่มสำระศิลปะ 
ระดับชั้น ม.1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่ือหน่วย  รูปแบบการแสดงนาฏศลิป ์
ระดับชั้น ม.2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย นาฏศิลป์และนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 
ระดบัชั้น ม.3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วย  ร้องบรรเลงและการแสดงดนตร ี
ระดับชั้น ม.4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่ือหน่วย  รูปแบบการแสดง 
ระดับชั้น ม.5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่ือหน่วยเทคนิคการร้องและบรรเลงดนตร ี
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำ ควำมภูมิใจในท้องถิน่และควำมเปน็ไทยมีผลกำรประเมิน
ร้อยละ 98.00 
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิน่ เห็นคุณค่ำของควำมเป็น
ไทย โดยให้ผู้เรยีนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกร์ พบว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
ปฏิบัติตน ภูมิใจในท้องถิ่นและเหน็คุณค่าของความเป็นไทย มผีลการประเมินร้อยละ 
98.00 
- งำนอภิบำล ได้ด าเนินการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและภมูิใจในความเป็นไทย 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
เช่น ความเช่ือ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยและสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้  
1)  กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้น ม. 1 “ละอ่อนน้อยสืบสานประเพณีล้านนา” มผีลการ
ประเมินร้อยละ 94.23  
สรปุผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.11 

3) ก า ร ย อ ม รั บ ที่ จ ะ อ ยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
ผู้ เรี ย น ย อ ม รั บ แ ล ะ อ ยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณ ี
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำใน

แนวมงฟอร์ต 

1.1 พัฒนานักเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคณุค่าพระวรสาร) มีวิริยะ 
อุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม 
1.1.1  ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการ
ช่วยเหลือสังคม 
โดยผ่านผู้รับผิดชอบของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละระดับขั้น อาทิเช่น 
- กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ระดับชั้น ม.2 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวัฒนธรรม ความคล้ายคลึง และความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียได้  
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 95.00 สามารถอธิบายความหมายของวัฒนธรรม และบอก
ประเภทของวัฒนธรรมได้ ส่วนอีกร้อยละ 11 ครูต้องอธิบายเพิ่มเติม และยกตัวอย่างให้
เห็นอย่างชัดเจน ส่วนเนื้อหาเรื่องความคล้ายคลึง และความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย 
กับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียนั้น จากการที่ครูผู้สอนให้แนวคิด
เรื่องความความคล้ายคลึง และความแตกต่างของวัฒนธรรม ในเรื่อง ภาษา อาหาร การ
แต่งกาย ท่ีอยู่อาศัย ศิลปะ ความเช่ือ ประเพณีต่างๆ 
กลุ่มสาระสังคมฯ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการดังนี ้
1) กิจกรรมเด็กไทยไปต่างแดน (มาเลเซีย)  
2) กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศอาเซียน (กัมพูชา)  
3) กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง  
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งำนอภิบำล  
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างในสังคม 
ในระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 ได้เข้ารว่มกิจกรรมผสานชีวิต ด้วยจติส านกึท่ีดี มีความ
เสียสละอดทน รู้จักมีน้ าใจแบ่งปันด้วยความเต็มใจ รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นใน

ยอดเยี่ยม 



76 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ความแตกต่างของศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรม มีการอุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถใช้ชีวิตกลุ่มไดเ้ป็นอย่างดีทุ่มเทในการท างานเพื่อ
ส่วนรวม และเข้าใจความแตกตา่งระหว่างเพื่อมนุษยม์ากขึ้น มีการรว่มท าบุญบริจาค
ปัจจัยตามก าลังศรัทธาของแตล่ะคน  ผู้เรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง การสวด
มนต์ การภาวนา ท าสมาธยิามเช้า 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลามในตอนเช้าก่อนเข้า
ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนปฏิบตัิตนในการอยูร่่วมกับสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้เรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ 
การเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันพระ ฯลฯ ส่งผลให้ผูเ้รียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามโดยมีโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบตักิารดังนี ้
1) งานจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมฯ มีผลการประเมินร้อยละ 95.00 
1) กิจกรรมผสานชีวิต มผีลการประเมินร้อยละ 94.02 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 94.51 

4) สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กายสุขภาพจิต  อารมณ์ 
และสังคมและแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่น 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ฟ้ืนฟูกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำใน

แนวมงฟอร์ต 

1.3 นักเรียนท่ีมีความอิ่มเอิบอบอุ่น อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล 
1.3.1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ อบอุ่น 
อารี  มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
1.3.1.1 ร้อยละ 92 ของนักเรียนที่มีความอิ่มเอิบ 
1.3.1.2 ร้อยละ 92 ของนักเรียนที่มีความอบอุ่น 
1.3.1.3 ร้อยละ 94 ของนักเรียนท่ีมีความอาร ี(ช่วยเหลือสังคม) 
1.5 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิ
เด็ก ความยตุิธรรม และสันต ิ
1.5.1 จ านวน 92 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิการเคารพศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยตุิธรรม และสันติ 
1.6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (การเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ) 
1.6.1 จ านวนนักเรียนไดร้ับการปลูกฝัง เข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (การเคารพต่อชุมชนของชีวิตที่มีคุณภาพ) 
1.6.1.1 จ านวน 92 นักเรียนได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
1.6.1.2 จ านวน 92 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
โดยผ่ำนควำมรับผิดชอบของงำนกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง แต่งกำย
สะอำดเรียบร้อย  และเคร่ืองใช้ส่วนตัวสะอำด และปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติ 10 
ประกำร ตลอดจนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยและมีส่วนร่วมในกำร
เผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพ  ในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
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ระดับช้ัน ม.2 เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ระดับช้ัน ม.3 เรื่อง ชีวิตและ
ครอบครัว อาหารตามวัยและสมรรถภาพทางกาย ระดับช้ัน ม. 4 เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา 
ระดับช้ัน ม.6 เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ระดับช้ัน 
ม.1 เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพและการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ระดับช้ัน ม.2 เรื่อง การ
ทดสอบสมรรถภาพและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ระดับช้ัน ม.3 เรื่อง การทดสอบ
สมรรถภาพและการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ระดับช้ัน ม.4-6 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นและทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา  
งำนพยำบำล  ได้ด าเนินการจัดกจิกรรม ช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง ของนักเรียนระดับช้ัน ม.
1-ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานการเจริญเติบโตของกรมอนามัย  พบว่าผู้เรยีนร้อยละ  76.18 อยู่ในเกณฑ์สม
ส่วนดังตาราง 
ตำรำงสรุปกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงนกัเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 

เกณฑ์ภำวะกำรเจริญเติบโต จ ำนวน นร. ร้อยละ 
อ้วน 256 7.96 
เริ่มอ้วน 186 5.79 
ท้วม 136 4.26 
สมส่วน 2,449 76.18 
ค่อนข้างผอม 108 3.35 
ผอม 79 2.46 
รวม 3,063 100 

                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 
 

งำนกลุ่มสำระสขุศึกษำและพลศกึษำ ไดส้่งเสริมพัฒนาผา่นการจดักิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแต่ปานกลาง ดี ดีมากคดิเป็น
ร้อยละ  84.38 

ระดับสมรรถภำพทำงกำยของนกัเรียน ร้อยละ 
ระดับดีมาก 21.96 

ระดับด ี 28.01 

ระดับปานกลาง 34.41 

รวมระดับปำนกลำง – ดีมำก 84.38 

ระดับต่ า 14.33 

ระดับต่ ามาก 1.29 

รวมระดับต่ ำมำก – ต่ ำ 15.62 

รวมทุกระดับ 100.00 
                                                                          ข้อมูล ณ วันที ่5 กุมภาพันธ ์2564 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
 

สรุปผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีผล
กำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 80.28 
งำนกลุ่มสำระสขุศึกษำฯ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง อุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ 
ในการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.1 เรื่อง สารเสพติด ระดับช้ัน ม.2 เรื่อง 
ความปลอดภัยไว้ก่อน ระดับช้ัน ม.3 เรื่อง โรคและการป้องกันโรค และเรื่อง พฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง ระดับชั้น ม.4 เรื่อง ชีวิตปลอดภัย ระดับช้ัน ม.5 เรื่อง 
วัยรักวัยเรยีน และเรื่อง ชุมชนสีขาว ระดับชั้น ม.6 เรื่อง รู้จักสามัคคี  
งำนแนะแนว ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน ในแต่ละระดับช้ัน ม.1-ม.3 โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจในตนเอง  เรียนรู้การปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  การวางแผนการเรียนและเป้าหมายอาชีพของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพในปัจจุบัน  และอนาคต  การท าแฟ้มสะสมผลงาน   และรู้จักแผนการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระดับช้ัน ม.4-ม.6 โดยใหผู้้เรยีนไดรู้้จักตนเอง  และการ
วางเป้าหมายในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาต่อ  คณะ  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  รู้จักและเข้า
ในในระบบการศึกษาต่อ  (ระบบ TCAS) ขั้นตอนการสมัครในมหาวทิยาลัย  การท าแฟ้ม
สะสมผลงาน  และการท า PORTFOLIO การจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้เรยีนในแต่ละ
สัปดาห์ ออกแบบเครื่องมือ ใบงาน ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
นอกจากนี้ ยังมีงานกีฬา งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งานแนะแนว งานกิจกรรม
ชมรมและบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนาส่งผลให้ผู้เรียนมี
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย โดยผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
1)  สรุปผลการมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีผล
การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 80.28   
2) กิจกรรมจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ มีผลการประเมินร้อยละ 97.23 
3) การประเมินตนเอง  EQ , SDQ  โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนระดับช้ัน ม1-ม.6 มีผล
การประเมินร้อยละ 91.31 
ผลกำรประเมินเฉลี่ย 89.60 
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
โดยผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการอบรมในช้ันเรียน (Home room 
)  มีผลการประเมินร้อยละ  94.78 
2) กิจกรรม ม.5 อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินร้อยละ 93.92 
3) ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท มีผลการประเมินร้อยละ 100 
4) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพมาตรฐาน 7 Habits มีผลการประเมินร้อยละ 97.95 
ผลกำรประเมินเฉลี่ย 96.66 
จากการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ ผา่น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานกีฬา งานพยาบาล 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
งานกิจกรรม งานแนะแนวเป็นผู้รบัผิดชอบ มแีผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
หลากหลาย  ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลส าเรจ็/มผีลงานท่ีไดร้ับรางวัลด้าน ศิลปะ ดนตร ีกีฬา 
และ นันทนาการในระดับประเทศและนานาชาติอยา่งหลากหลาย อาทิเช่น  
1. นายปรเมศร์ สอนเจริญทรัพย์ ชั้น ม.4/4 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand Team 
Chess Championships 2020 สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย 
2. ด.ญ.อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์ ช้ัน ม.2/B รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี 
ช่ือผลงาน"ให้ความรู้ คู่ชาติ สร้างอาชีพ" ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
3. ด.ญ. อารยา พรหมเมือง ช้ัน ม.1/A รางวัลชนะเลิศประเภทสแตนดาร์ดบุคคลหญิง
และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
(89.60+96.66)/2 = 93.29 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93.29 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   96.00 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   98.00 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 

  93.00 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 -   

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวชิาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

 -   

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่น้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจรงิ  

 -   

 3.4  ก าหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลมุการจดัการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 -   

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ  -   
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 
4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   89.00 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 

  94.00 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 ้

  95.00 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและ
การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 -   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจดัการและการจัดการเรียนรู้ที่

 -   
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน 

*** 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม่ 
ปฏิบัต ิ

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 สรุปผลกำรประเมิน = ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                     จ านวนประเด็นพิจารณา 
  94.00 ยอดเย่ียม 

 
หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
***  ค่าเป้าหมาย  =  จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           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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กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

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 
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ให้บรรลุตามการจัด
การศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาทิ คุณค่าพระวรสาร 
ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต วัฏจักรวิถีมงฟอร์ต ปรัชญา 
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย      
2559 – 2564  ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ท าให้การจัดการศึกษามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและก้าว
ทันต่อสถานการณ์ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันยุคสมัย และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ยุคโลกาภิวัฒน์ การ
บริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดรับกับ 3Rs 8Cs การจัดการศึกษาที่สนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (ประเทศไทย) 2560 – 2564 แผนปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ พ .ศ . 2559 – 2562 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 – 2564 มีการน าข้อมูลสารสนเทศจากรายงาน
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาลัย ดังน้ี 
1) รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3) รายงานการประเมินตนเอง  
4) รายงานสรุปผลวิจัยการส ารวจความคิด เห็นของผู้ที่ เกี่ ย วข้อง 
(Stakeholders) ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
5) รายงานสารสนเทศของโรงเรียน  
โดยน าผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีการศึกษา 2563) 
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
ผู้บริหารก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคต ที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยได้จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561-2563 โดยมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดังนี ้
- วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision) 
“โรงเรียนแห่งคุณภาพ และมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต” 

 
ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
- พันธกิจโรงเรียน (Mission) 
1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ตามแผนและ
นโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
- คุณค่ำหลัก 
1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร) 
2. มีวิริยะ อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 
 - วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- เป้ำหมำย 
1.  พัฒนาครูและนักเรียนให้ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง
ฟอร์ต 
2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์
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 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี 

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่3  เร่งรัดการบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบและมี 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
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 และจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 งานนโยบายและ

แผนได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรง

เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา

2563)  

สรุปผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด
ร้อยละ 96.00 

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
การศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายในการน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้
ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ กฝ่ ายมี ส่ วน ร่ วมการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 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 ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ใช้ระบบการบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง ( Deming 
Cycle) เป็นกระบวนการบรหิารคณุภาพให้เกดิประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
ดังนี ้
งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
    1. แผนงำน งำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา” 
รายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารงานของส านักผู้อ านวยการ 
บทพรรณนาหน้าที่ของหน่วยงาน  แผนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา ปฏิทินการด าเนินงาน จัดท า Gantt Chart รายละเอียดการ

 
ยอดเยี่ยม 
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ด าเนินงาน แบบฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา และได้เผยแพร่ให้หัวหน้าฝ่าย/ฝ่ายต่างๆ รับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง  
    2. ปฏิทินกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 
2563 ได้มีการจัดท าและก าหนดรายละเอียด วัน เดือน ปี ในการด าเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา มีการเผยแพร่ให้หัวหน้าฝ่าย/ฝ่ายต่างๆ รับทราบปรากฏ
อยู่ในปฏิทินของโรงเรียน (ระบบ SWIS) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับทราบ 
   3. ค ำสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ค าสั่งที่ 17/2563 
องค์ประกอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มาจากทุกฝ่าย และ
มีรายละเอียดก าหนดครอบคลุมสิ่งที่ต้องด าเนินการให้ครบกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้ง 7 ข้อ มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตัง้ฯ 
ผ่านช่องทางระบบ SWIS ของโรงเรียนและใช้ช่องทางการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประสานงานช้ีแจงค าสั่ง
แต่งตั้ง บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ทุกส่วน 
   4.  กำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในฯ ก ำหนดให้มีกำร
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
ฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ในแต่ละครั้ง เพื่อวางแผน
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนา มีการประสานงานผ่านทางไลน์กลุ่ม
คณะกรรมการฯ และระบบ SWIS ในการสื่อสารและรับส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประชุม  
   5.  มีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพฯ มาตรฐาน สพฐ. 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3 มาตรฐาน) มาตรฐานมูลนิธิฯ (4 มาตรฐาน) 
มาตรฐานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (15 มาตรฐาน) ก าหนดให้แต่ละฝ่ายที่
มีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละมาตรฐานที่รับผิดชอบ และ
น าเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบอนุมัติเผยแพร่
ในวาระการประชุมครั้ งที่  1/2563 เมื่ อวันที่  18 สิ งหาคม 2563 
ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Website โรงเรียน/การประชุมคณะกรรมการประกันฯ /ป้าย
ประกาศ  
   6.  มีกำรวิเครำะห์หน่วยงำนรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้แต่ละมำตรฐำน 
จากทุกฝ่ายร่วมกันก าหนดหน่วยงานที่ส่งเสรมิพัฒนาโดยตรงและมสีว่นร่วม
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน/ขอบข่ายงานท่ี
รับผิดชอบ ทุกหน่วยงานรับทราบความรับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
มีการน าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาในวาระการประชุม
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2563 และเผยแพร่ใหผู้้เกี่ยวข้องรบัทราบผ่านช่องทางการประชุม
คณะกรรมการประกันฯ การประชุมฝ่ายต่างๆ เอกสารประกอบการประชุม
ในไลน์/ระบบ SWIS 
  7.  มีกำรก ำหนดเคร่ืองมือในกำรเก็บข้อมูลประกนัคุณภำพภำยใน
โรงเรียน โรงเรียนมีการเปรียบเทยีบมาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานมลูนิธิฯ 
มาตรฐานโรงเรียน  เพื่อให้ครอบคลุมคณุภาพทุกมาตรฐาน เครื่องมอืแต่ละ
ตัวบ่งช้ีมีรายละเอียดแต่ละด้านและมีเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนชัดเจน
ในแต่ละระดับคณุภาพ ในปีการศกึษา 2563 มีการน าระบบการบรหิาร
จัดการคณุภาพ TQA เข้ามาใช้โดยให้อยู่ในรูปแบบการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคณุภาพภายในโรงเรียน ทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
พัฒนาตามภาระงานท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานไดจ้ัดท าใบงาน TQA 2.2.1-
2.2.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตาม
เกณฑ์ TQA 
   8.  มีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินคุณภำพภำยในโรงเรียน ปรากฏใน
แผนงานประกันคณุภาพภายในโรงเรียน มีปฏิทินการก ากับ ติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรยีนปรากฏอยู่ที่ช่องทางระบบ SWIS/ไลน์กลุ่ม 
มีการก ากับตดิตามและประเมินคณุภาพภายในโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา มีการสรุปผลสะท้อนไปให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
การติดตามการน าผลไปแกไ้ข/พัฒนางานให้มีคุณภาพดีขึ้นตามมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง 
  9.  มีกำรก ำหนดรูปแบบ Format SAR ของโรงเรียนโดยใช้ฐานข้อมูล
จากกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนมี
สว่นร่วมในการก าหนด และจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ Format SAR 
ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งท่ี 
5/2563 มีการเผยแพร่ Format SAR ของโรงเรียนให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบผ่าน
ช่องทางการประชุมคณะกรรมการประกันฯ /เอกสารประกอบการประชุม
ในระบบ SWIS 
  10.  มีกำรอบรม/ให้ควำมรู้/กำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ TQA ใน
ปีการศึกษา 2563 มีการน าอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ TQA” มีการด าเนินงานขับเคลื่อนระบบคณุภาพ TQA ให้อยู่ใน
ระบบประกันคณุภาพภายใน และมีการตั้งเป้าหมายคาดหวังการจัดท า
รายงานเพื่อขอรับรางวลัคุณภาพ TQA ในปีการศึกษาต่อไป 
งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประสำนให้มีกำร
ด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
ดังนี้  
1.ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
1.1 ศึกษามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 วิเคราะห์ภาระงานรับผิดชอบหลัก-ร่วม ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
1.3 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา นโยบาย/
จุดเน้นของผู้อ านวยการ และบริบทของโรงเรียนตามความเป็นจริงท่ีสามารถ
ท าได้ 
1.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเป้าหมายความส าเร็จ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อมา
ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
1.5 มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิพากษ์ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.6 น าเสนอค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาแก่คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการ 
1.7 น าเสนอค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนในวาระการประชุมที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  และ
เผยแพร่ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน โดยงำนนโยบำยและ
แผน รับผิดชอบด ำเนินกำรดังนี้ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้น
สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้มีการด าเนินงานตาม
ระบบ  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  
4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยงาน
นโยบายและแผน รับผิดชอบด าเนินการดังนี้ 
(D)  1)  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามค าสั่งแต่งตั้งฯ ได้
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561-2563 ร่วมกันโดยมีกรอบแนวคิด/หลักการ  ดังต่อไปนี ้
2)   การศึกษาบริบท หรือสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ศึกษาและ
วิเคราะหส์ภาพปัญหา และความจ าเป็นของสถานศึกษา 
3)   การน าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โรงเรียน  ผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม   ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  และผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการศึกษา ในปีที่ผ่านมามาเป็นข้อมูลในการจัดแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียน 
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 2561-2563 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านได้
ร่วมกันวิพากษ์  
7)  การปรับแก้ไขแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561-2563 ตามข้อวิพากษ์และตามข้อเสนอแนะ ของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เปลี่ยนเป็น แผนพัฒนาการจดัการศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศกึษา 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปี
การศึกษา 2563) 
8) การน าแผนพัฒนาการจดัการศกึษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563) ต่อผู้อ านวยการ  
/คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ให้ความเห็นชอบ 
9)  การจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 
ปีการศึกษา 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563) 
10) การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563)
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
11)  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย  โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
รองรับในแต่ละปีการศึกษา 
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(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  2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563) ในปีการศึกษา ที่
ผ่านมา มาทบทวน และปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป  
 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน 
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 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 ตามแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม รองรับในแต่
ละปีการศึกษา ซึ่งงานนโยบายและแผน ส านักผู้อ านวยการ มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 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 
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     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 
- 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
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เป็นรูปเล่ม 
11.3  จัดส่งรายงานให้คณะที่ปรึกษาอ านวยการพิจารณา/ศึกษา 
11.4  น าผลรายงานมาปรับปรุง/พัฒนา/หาแนวทางแก้ไข ในการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาต่อไป  
 
 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 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 

 
 

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
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  4.1 กำรติดตำมตรวจสอบ 
1) ติดตามตรวจสอบการประเมินตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและแตล่ะหน่วยงานท่ี
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รับผิดชอบ 

2) หน่วยงานประเมินผลตามตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ 
  4.2 ประเมินคุณภำพภำยใน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในของสถานศึกษา 

2) ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมลูแนวทางการประเมินภายในจากต้นสังกัดและ

ภายนอกจากสมศ. 

3) วางแผนก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร แนวทางการประเมินคณุภาพภายใน 

(ปฏิทิน เครื่องมือ เกณฑ์) 

4) การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ภาค

เรียนละ 1 ครั้ง (บันทึกภาคสนาม) 

5) รวบรวมผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

6) น าเสนอผลการประเมินคณุภาพการศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

7) หน่วยงานรับผดิชอบส่งเสริม/พัฒนา ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมิน 

5. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัด
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา จาก
ผู้รับผิดชอบส่งเสริม/พัฒนา จัดรายงานการประชุมน าเสนอผู้บริหาร
รับทราบ และน าผลจากรายงานไปวางแผนพัฒนาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
6. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ   
6.1 จัดท าแบบฟอร์มรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อแนะน าวิธีการเขียน 
6.3 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในตรวจสอบรายงานการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบส่งเสริม/พัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษา 
6.4 ติดตามข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในการเขียนรายงาน 
6.5 ตรวจสอบวิพากษ์ผลรายงานการประเมินตนเองในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
6.6 น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
6.7 เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
7.1 ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในและ
ภายนอก 
7.2 จัดท าข้อเสนอแนะจุดควรพัฒนาแต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
7.3 น าเสนอผลการประเมิน และแผนการด าเนินการแก้ไขให้ผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบ 
7.4 ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน 
และภายนอก 
7.5 น าจุดเด่น จุดควรพัฒนา ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- 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  
- งำนแนะแนว ร่วมกับระดับชั้น ครูประจ ำชั้น งำนส่งเสริมพฤตกิรรม
นักเรียน รับผดิชอบส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  ดังนี ้
1. ประชุม วางแผนการด าเนินงาน ร่วมกับฝ่ายกจิการนักเรียน  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง โปรแกรมแบบประเมิน  จ านวนนักเรียน  การ
ก าหนดวันจัดเก็บข้อมูล วันสิ้นสุดการประมวลผล   
2. ครูประจ าชั้น  ครูแนะแนว  ศึกษาข้อมูลและท าความรูจ้ักนักเรยีนเป็น
รายบุคคล  (ปพ.8) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
3. ด าเนินการให้นักเรียน  และครปูระจ าช้ันท าแบบทดสอบ แบบประเมิน  
SDQ  และนักเรียนท าแบบประเมนิ EQ , SDQ   ตามวันเวลาที่ก าหนด 
4. ครูประจ าชั้นส่งต่อนักเรียนท่ีมปีัญหาด้านอารมณ์  สังคม  การปรับตัว  
จิตใจ  ให้กับงานแนะแนว  ผ่านแบบส่งต่อนักเรยีนของครูประจ าช้ัน  
5. งานแนะแนว สรุปผลแบบประเมิน SDQ แบบประเมิน EQ รวมถงึแบบ
ส่งต่อของครูประจ าช้ันท่ีส่งให้แกน่ักเรียน 
6. น าเสนอผลสรุปการท าแบบประเมินให้ ครูประจ าช้ัน  และผู้ที่เกีย่วข้อง 
7. จัดท ามาตรการช่วยเหลือนักเรยีนด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ 
8. ครูแนะแนว ด าเนินการให้การช่วยเหลือนักเรยีนตามความเหมาะสม  
(การให้ค าปรึกษา  การเยี่ยมบา้น  กิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกับงานส่งเสรมิ
พฤติกรรม) 
9. สรุปผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษา
ต่อไป   
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนา ดังนี ้ 
  กิจกรรมนิเทศกำรเรียนกำรสอน 
  * ก่อนกำรนิเทศ 
1.  ศึกษาคู่มือแนวทางการด าเนินงานนิเทศ โรงเรียนในเครือมลูนิธิเซนต์
คาเบรียลฯ 
2.  คูม่ือการประเมินคณุภาพภายใน ตามมาตรฐานคณุภาพการศึกษา โรง
เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 
3. วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อสร้างแบบประเมิน ใหต้รงกับมาตรฐาน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
5. ประชุมวางแผนในการด าเนินงานร่วมกับฝา่ยวิชาการ และผู้ที่เกีย่วข้อง 
6. จัดท าปฏิทินการนิเทศ ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 
7. จัดท าตารางนิเทศ 8 กลุ่มสาระ และ EP 
8. จัดเตรยีมไฟล์ Excel ตารางนิเทศ จัดเรียงข้อมลูตามวัน เพื่อจะได้ส่งให้
กรรมการนิเทศ แตล่ะวัน 
9. จัดท าเครื่องมือนิเทศ เยีย่มชั้นเรียน 
10. วางแผนการ Feedback การจัดการเรียนการสอน โดยนักเรยีน แบบ
ประเมิน รูปครผูู้สอนเพื่อจัดท าแบบประเมิน Online ด้วย Google Form  
11. ก าหนดระยะ และคาบท่ีใช้ในการ Feedback 
  * ระหว่ำงกำรนิเทศ 
1. ด าเนินการนิเทศตามตารางนิเทศ 8 กลุ่มสาระ และ EP 
2. สังเกตการณ์สอน/เยี่ยมชั้นเรียน 
3. บันทึกผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะกับครูผูส้อนภายหลังการสอน
เสร็จสิ้น 
  * หลังกำรนิเทศ 



96 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
1. ติดตามผลการนิเทศและข้อเสนอแนะที่ให้ไว้กับครูว่ามีการพัฒนาหรือไม่
อย่างไร 
2. สรุปผลการนเิทศ 
3. ด าเนินการนิเทศซ้ าในกรณีที่ครไูม่ผา่นเกณฑ ์
4. ประชุมสรปุผลการนิเทศ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
5. จัดท าสารสนเทศการนิเทศการสอน รายภาคเรยีน/ปีการศึกษา  
- งำนวิจัยและพัฒนำ  
งานวิจัยและพัฒนาได้จัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
(Stakeholders +วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการ และตามความจ าเป็นเร่งด่วน  การวิจัยเพื่อประเมินผลการจัด
กิจกรรมหลักตามปฏิทินของโรงเรียน) มีการด าเนินงานดังน้ี 
1) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานวิจัย เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 

ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชน

ทั่วไป ต่อการบรหิารจดัการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

(Stakeholders) ประจ าปีการศึกษา 2563 

2) ศึกษาระบบการบรหิารจดัการศึกษาของทุกฝ่าย เพื่อน าไปตั้งเปน็

ประเด็นที่ใช้ในการท าวิจัย 

3) จัดท าโครงร่างวิจัย  

4) น าเสนอโครงร่างวิจัยแกห่ัวหนา้ฝ่ายตา่งๆ  

5) สร้างและทดลองเครื่องมือวิจัย  

6) เก็บรวบรวมข้อมูลวจิัยของผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องในการจดัการศึกษา ได้แก่  

ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ประชาชนท่ัวไป 

7) วิเคราะห์ข้อมูล และจดัท ารายงานวิจัย เรื่อง   “การส ารวจความพึง

พอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรยีนมงฟอรต์

วิทยาลัย (Stakeholders) ปีการศกึษา 2563” 

8) รายงาน เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ผลการวิจัย เรื่อง “การส ารวจความพึง

พอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรยีนมงฟอรต์

วิทยาลัย (Stakeholders) ปีการศกึษา 2563” 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
น าผลการวิจัย เรื่อง “การส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และบุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (Stakeholders) ปี
การศึกษา 2563” ไปใช้ประกอบการบริหารจัดการปีการศึกษาต่อไป(.........) 
          จากโครงสร้างการบริหารโรงเรียนก าหนด แบ่งเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน  โรงเรียนมีค าสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท่ี 1/2563 
เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยให้
ครูเข้ามามีส่วนร่วมในระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้ ช่วยฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ 
หัวหน้างาน หัวหน้าระดับช้ัน ครูประจ าช้ันระดับช้ัน ม.1-ม.6 และบุคลากร
ทางการศึกษา มีคู่มือบทพรรณนางานภาระงานในแต่ละต าแหน่งงาน
ประกอบด้วยงานหลัก งานรอง งานร่วม งานจร อย่างชัดเจนในทุกต าแหน่ง  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยมี
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน มีการประชุมครูประจ าเดือนเพื่อแจ้งข่าวสารการด าเนินงาน 
มีการประชุมระดับฝ่ายเพื่อก ากับติดตาม การด าเนินงานและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด
ร้อยละ 98.00 

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

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 

2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 

2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีมำตรฐำนสำกล 

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) 
ผู้บริหาร จัดระดับการศึกษา 2 ระดับ ดังน้ี 
งำนหลักสูตรได้พัฒนำหลักสูตร จัดท ำหลักสูตรทุกกลุ่มสำระ และติดตำม
กำรใช้หลักสูตร ดังนี้ 
1. ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำร 
2. หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนในวาระการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 
3. โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียน มีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง

 
ยอดเยี่ยม 
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พุทธศักราช 2560)  ดังนี้ ความน า วิสัยทัศน์หลักสูตร หลักการ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระ ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ 
(จากใบงานที่  6) กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน สื่อการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฯลฯ 
4. มีคู่มือกำรจัดท ำหลักสูตร ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการติดตามการใช้
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และตรวจเช็คความถูกต้องของหลักสูตร  
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดังนี้งานหลักสูตรได้
จัดท าโครงสร้างหลักสูตรก าหนดเวลาเรียนและหน่วยการเรียนในรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมีการจัดเนื้อหาสาระ มีการวิเคราะห์ Key 
word มาตรฐานตัวช้ีวัดแต่ละสาระของแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละระดับช้ัน (ใบ
งานที ่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) 
5. กำรพัฒนำหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ดังนี ้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 
กลุ่มวิชาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1)  ใช้มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
2) สาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ 
3) วิชาพลศึกษาและดนตรี ผู้เรียนสามารถเลือกประเภทกีฬาและดนตรีได้ 
4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม
ชมรมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
5) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ (Soft Skills) 
6) กิจกรรมอภิบาล (Life Skills) 
- กลุ่มวิชาเพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -ม.3) มีการจัดให้
เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานสากลและจุดเน้น ได้แก่  
1) คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Mathematics) 
2) วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Science) 
3) ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary English as a 
second language) 
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4) ภาษาจีน ตามมาตรฐาน YCT (Youth Chinese Test) 
5) Robotic and STEM Education 
6) การค้นคว้าด้วยตนเอง (Independence Study : IS) 
7) โครงงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
8)  แ ผ น ก า ร เ รี ย น  EP ใ ช้ ม า ต ร ฐ า น  Cambridge Assessment 
International Education มีการจัดสอบแต่ละระดับช้ัน ม.1 จัดสอบ KET  
ม.2 จัดสอบ PET  ม.3 จัดสอบ Cambridge Checkpoint   
- กลุ่มวิชาเพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4 -ม.6) มีการจัดให้
เป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานสากลและจุดเน้นแต่ละแผนการเรียน ได้แก่  
1) วิทยาศาสตร์สากล (Cambridge IGCSE Combined Science) 
2) ภาษาอังกฤษเพิ่ม เติม (Cambridge IGCSE  English as a Second 
Language) 
3) Robotic and STEM Education 
4) โครงงานอาชีพ 
5) การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2,3 มิติ 
6) การน าเสนอสื่อประสมบน Max OX  
7) คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGCSE Mathematics) คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา 
9 ) ค ณิ ต ส าส ต ร์ เพิ่ ม เติ ม /ฟิ สิ ก ส์ / เค มี / ชี วิ วท ย า ( IGCSE) Global  
perspective  
10) คณิตศาสตร์สากล (IGCSE) คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
กฎหมาย รัฐศาสตร์ 
11) ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ฟัง -พูด (HSK, DELF, JLPT)  
Global  perspective 
12) ทฤษฎีดนตรี/ปฏิบัติดนตรี Global  perspective 
13) เศรษฐศาสตร์/บัญชี/ธุรกิจท่องเที่ยว (IGCSE) 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรบูรณำกำร “กำรจัดกำร
ศึกษำตำมแนวมงฟอร์ต” โดยโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ได้จดักิจกรรม
หลักๆ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.6 ดังนี ้
1) กิจกรรมอภิบาล เป็นการจัดกระบวนการในการผสมผสานระหว่างคนกับ
ท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้มุ่งเน้นผู้เรียนออกไปสัมผัสกับชีวิตภายนอก ไปสัมผสั
กับชีวิตที่มีหลายมิติ อีกท้ังการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังยึดหลักตามแนววิถี
ชีวิตนักบุญมงฟอร์ต คือ จุดหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรม และการ
เข้าถึงสัจธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต Labor Omnia Vincit วิริยะ 
อุตสาหะ จะชนะทุกสิ่งและน ามาซึ่งความส าเร็จ อีกท้ังรู้จักมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยโรงเรียนได้จัดกระบวนการผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
ระดับชั้น ม.1 ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา  ระดับช้ัน ม.2 ละอ่อนน้อย
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แอ่ววัด ระดับชั้น ม.3 วิถีเศรษฐกจิพอเพียงตามรอยพระราชา ระดบัช้ัน ม.4 
ชีวิตที่เลือกได้ ระดับชั้น ม.5 ด้วยรักและก าลังใจ ระดับชั้น ม.6 ร้อยดวงใจพี่
สู่น้อง  
2) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ (การพัฒนาผู้น านักเรียนตาม
วิถีมงฟอร์ต) เป็นการจัดกระบวนการที่เน้นให้นักเรยีนมีทักษะที่ควรมี 
ทักษะที่ต้องมี และทักษะที่จ าเป็นต้องมี เจริญเติบโตในทุกมิติ ได้แก ่
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปญัญาและจิตวญิญาณ อีกท้ังปรับเปลี่ยน 
(Transform) หล่อหลอม เพื่อความเป็นเลิศตามแนวการศึกษามงฟอร์ต 
(Quest for Excellent) ซึ่งหมายถึง การท าทุกอย่าง อย่างจริงจัง จริงใจ 
โดยมีกระบวนการพัฒนาตามกรอบดังน้ี ระดับช้ัน ม.1 ท าทุกอย่างเพื่อ
ความดี  ระดับชัน้ ม.2 ปราณนาดตี่อผู้อ่อนแอกว่า  ระดับชั้น ม.3 มองเห็น
ความดีงามที่อยู่รอบตัวเราและเคารพวิถีของแต่ละบุคคล และชุมชน  
ระดับชั้น ม.4 ให้ความส าคัญกับทกุคนอย่างเท่าเทียมกัน  ระดับชั้น ม.5 
กล้าเสียสละ อุทิศตน เลือกที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชนต์่อ
ส่วนรวม  ระดับช้ัน ม.6 เปิดใจ เคารพ และให้เกยีรตซิึ่งกันและกัน 
6. มีกำรทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษาโดยใช้สรุปผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตร 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู  
ทั้งนี้หลักสูตรมกีำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ควำมต้องกำรควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียนโดยมี
งำนกิจกรรมชมรมและบ ำเพ็ญประโยชน์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ด ำเนินกำร
ดังนี้ 
1.  มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน มีสดัส่วนเวลาเรียน และจ านวน
กิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
2.  มีกำรส ำรวจข้อมูลผู้เรียน 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
ประโยชน์ และการเป็นพลเมืองดี  2.  สุขภาพ/ครอบครัว   3.  
สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี/วสิัยทัศน์    4.  วัฒนธรรมและมรดกของชาติ  และ  
ประสบการณ์นานาชาติ จะแบ่งฐานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนแตล่ะห้องได้เวียน
ฐาน ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมบ าเพ็ญประโยชน์ทุกคนมีคู่มือสมดุประจ า
ชมรมและบ าเพ็ญประโยชน์  ส าหรับประเมินการเข้าฐาน โดย มีครปูระจ า
ฐานต่าง ๆ  เช็คช่ือนักเรียน และดแูลความเรียบร้อย  และสรุปรายงานผล
การการจดักิจกรรม ทุกภาคเรียน 
3. โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 78 ชมรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
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ตนเองครบทุกมิติ ท ากิจกรรมตามความถนัดและสนใจเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หรือช้ินงาน ตามความถนัดและสนใจ  เช่น 
กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริม
ศิลปะ/ดนตรี นันทนาการ กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย 
และเสริมสร้างความเป็นผู้น า (Houses of Saint) ส่งเสริมวิชาช่าง/วิชาชีพ/
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นต้น   
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4-6 จ านวน 30 ชมรม ชมรม ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพตนเองครบทุกมิติ ท ากิจกรรมตามความถนัดและสนใจเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หรือช้ินงาน ตามความถนัดและ
สนใจ เช่น กิจกรรมแนะแนว บ าเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหาร 
ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมศิลปะ/ดนตรี นันทนาการ กิจกรรม
พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญา/อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร้างความเป็นผู้น า (Houses 
of Saint)  ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ช่ า ง / วิ ช า ชี พ / กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ เป็นต้น   
4.  กิจกรรมลูกเสือ ด าเนินการจัดกิจกรรมแต่ละระดับช้ันดังน้ี  
- ระดับช้ัน ม.1 ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อ
น้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอ้นล้นพ้นที่มีต่อปวงชนชาวไทย 
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้กับบรรดาลูกเสือ - 
เนตรนารี และแสดงออกถึงความจงรักภักดี กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทักษะการใช้เงือนเชือก 1, ทักษะการใช้เงือน
เชือก 2, ทักษะการใช้เครื่องมือ, การปฐมพยาบาล, ระเบียบแถว 8 ลักษณะ
, กฎและค าปฏิญาณ, การกางเต้นท์เพลิง, ทักษะชีวิต, การใช้เข็มทิศ, 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- ระดับช้ัน ม.2 ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อ
น้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอ้นล้นพ้นที่มีต่อปวงชนชาวไทย 
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกิจกรรม การจัดสรรพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ค า
พ่อสอน กระปุกประดิษฐ์จากขวดน้ าเหลือใช้ ค าพ่อสอนภาษาอังกฤษ  ท้ังนี้
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคณุของพระองค์ท่านให้กับบรรดาลูกเสือ - เนตรนารี 
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ทบทวนระเบียบแถว, การโยนเชือกช่วยชีวิต, ทักษะการ
ผูกแน่น, นักอุตุนิยมวิทยา, สะกดรอย, นักผจญภัย 1, นักผจญภัย 2, อาหาร
กับชีวิต, จิตสาธารณะ, นันทนาการ) 
- ระดับช้ัน ม.3 ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
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กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อ
น้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอ้นล้นพ้นที่มีต่อปวงชนชาวไทย 
พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรม “รักนี้เพื่อพ่อคนเดียว” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติ
คุณของพระองค์ท่านให้กับบรรดาลูกเสือ - เนตรนารี และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี กิจกรรมฐานการเรียนรู ้10 ฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
(ทบทวนระเบียบแถว, การแสดงออกทางการฝีมือ, นักกีฬา 1, สูทกรรม, นัก
ผจญภัย, ลูกเสือเพื่ออนาคต, ลูกเสือบันเทิง, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, จิต
สาธารณะ, กฎและค าปฏิญาณ) กิจกรรมทดสอบก าลังใจ (ยิงปืน) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3                                        
5.  กิจกรรมแนะแนว  
- งานจัดการเรียนการสอนแนะแนว ระดับช้ัน ม.1-ม.3  
1) วางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เหมาะกับนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในตนเอง  เรียนรู้การปรับตัวให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  การวางแผนการเรียนและเป้าหมาย
อาชีพของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับอาชีพในปัจจุบัน  และอนาคต  การท า
แฟ้มสะสมผลงาน   และรู้จักแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
2) ก าหนดกิจกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
3) ออกแบบเครื่องมือ  ใบงาน  ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่
นักเรียน 
4) จัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนตามแผนที่วางไว้ 
5) สรุปผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 
- งานจัดการเรียนการสอนแนะแนว ระดับช้ัน ม.4-ม.5 
1)  วางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับชั้น ม.4 – ม.6  โดยให้นักเรียน
ได้รู้จักตนเอง  และการวางเป้าหมายในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาต่อ  คณะ  
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  รู้จักและเข้าในในระบบการศึกษาต่อ  (ระบบ  TCAS) 
ขั้นตอนการสมัครในมหาวิทยาลัย  การท าแฟ้มสะสมผลงาน  และการท า 
PORTFOLIO 
2) ก าหนดกิจกรรมการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
3) ออกแบบเครื่องมือ  ใบงาน  ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่
นักเรียน 
4) จัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนตามแผนที่วางไว้ 
5) สรุปผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 
6. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ ดังนี้ 
1) กิจกรรมผสานชีวิต มีกระบวนการส่งเสริมพัฒนา ดังนี้ 
ระดับชั้น ม.1 กิจกรรม “ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา”  
ระดับชั้น ม.2 กิจกรรม “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด”  
ระดับชั้น ม.3 กิจกรรม “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” 
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ระดับชั้น ม.4 กิจกรรม “ชีวิตที่เลือกได้” 
ระดับชั้น ม.5 กิจกรรม “ด้วยรักและก าลังใจ” 
ระดับชั้น ม.6 กิจกรรม “ร้อยดวงใจพ่ีสู่น้อง” 
**ระดับชั้น ม.2,3,5,6 งดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
2)  กิจกรรม ม.5 อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
3) กิจกรรมค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท 
4) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพมาตรฐาน 7 habits 
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
- งำนหลักสูตร  
1) การพัฒนาหลักสูตร และจัดท าหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ มีผลการประเมิน
ร้อยละ 100 
2) สรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีผลการ
ประเมินร้อยละ 81.13 
- งำนกิจกรรมชมรมและบ ำเพ็ญประโยชน์ 
1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีผลการประเมินร้อยละ 100 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด
ร้อยละ 93.00 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุ คลากร ให้ มี ความ เช่ียวชาญ ทาง
วิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปี

กำรศึกษำ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมี

ประสิทธิภำพ 

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 ส่งเสริมสวัสดิการ  พัฒนาบุคลากร การประเมินบุคลากร ส่งเสริม

ดีเลิศ 
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พฤติกรรมและวินัยบุคลากร ทะเบียนและสถิติ) ก าหนดแผนงาน/โครงการ
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร โดยงานบริหารบุคคล
ท าหน้าทีดู่แลประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาครูและบุคลากร 
พร้อมทั้งติดตาม ประเมินการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยการน าผลการ
ติดตาม และประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 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
เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อนครูและบุคลากร ใน
การประชุมระดับฝ่าย และการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ครู
ที่ไปร่วมอบรมแบ่งปันความรู้ที่ได้รับให้กับครูและบุคลากรที่มีความสนใจใน
หัวข้อต่างๆ ได้เข้าร่วมรับฟังการแบ่งปัน  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาครูทุกคน
ได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ และประกอบการพิจารณาขึ้นข้ันเงินเดือน  
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
1. สรุปรายงานการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน 
ประจ าปี 
3. สรุปประเมินบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร  
4. มีรายงานสรุปสถิติการปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษาและ
พนักงาน รายวัน เดือน ปี  
5. อบรมพนักงานประจ าปี  
6. สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับครูไทย  
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7. สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ส าหรับครูต่างประเทศ 
8. การพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร  
9. อบรมกระบวนการพัฒนาโรงเรียน 7 อุปนิสัย  
ส่งผลให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัล ดังนี้  
1. รางวัลผู้บรหิารดีเด่น 
2. รางวัลครูดเีด่น เนื่องในวันครูเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
3. รางวัลเข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติหน้าท่ี 30 ป ี
4. รางวัลครูดเีด่น THE TOP TEACHER AWARD 
5. รางวัลผลงานวิจยัระดับประเทศ 
6. รางวัลเกียรติยศวันคร ู
สรุปผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด
ร้อยละ 89.00 

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

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 
4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้มีมำตรฐำน 
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 ดังนี ้
- 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
โรงเรียนให้มีพื้นที่สีเขียว สะอาด สวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน มีกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. งำนซ่อมแซมบ ำรุงและรักษำระบบไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ และ
เคร่ืองปรับอำกำศ  
1) ระบบไฟฟ้ำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ และตู้ควบคุม 
- รับแจ้ง ติดตาม ตรวจเช็ค ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร
เรียน อาคารประกอบการ 
-  ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า  ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 
2) ประปำ  
- สูบน้ าจากบ่อบาดาล ผ่านการกรองทรายแบบธรรมชาติ แล้วเก็บไวใ้นถัง

ยอดเยี่ยม 
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น้ าดิบ เพื่อเติมคลอรีนฆ่าเช้ือโรค น าขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ าขนาดใหญ่ เพื่อ
แจกจ่ายไปใช้ในจุดตา่งๆ ภายในโรงเรียน 
-  เปลีย่นทรายกรองน้ าบาดาล  เพื่อให้มีประสิทธิภาคในการกรองน้ าดิบ 
-  ล้างทรายกรองน้ าบาดาล ทุกเช้า   
-  ล้างเครื่องกรองน้ า  จ านวน 4 ถัง คือ   (เปลี่ยนสารกรองน้ าดืม่ 1ครั้ง / 
ปี) 
ถังที่ 1 ถังแมงกานีสกรองธาตุเหล็ก กรองแมกนีเซียม 
ถังที่ 2 ถังคาร์บอน กรองกลิ่น กรองตะกอน กรองคลอรีน ความสกปรก 
ถังที่ 3  ถังเรซินกรองสารละลายของเหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม ปรับสภาพน้ ากระด้าง 
เป็นน้ าอ่อน      
ถังที่ 4 ถังเซรามิค ความละเอียดในการกรอง ๐.๓ ไมครอน ใช้กรองเก็บตะกอน
ที่หลุดมาทั้งหมด ก่อนที่จะจ่ายให้จุดบริการน้ าดื่มภายในโรงเรียน  
- ล้างเครื่องกรองน้ าดื่มตามจดุ  (ใต้อาคารเรียนจดุบริการน้ าดื่ม) 
- ตรวจเช็ดระบบวาวลจ์่ายน้ า ก๊อกน้ า  สายช าระ  ฝักบัว ให้มีความพร้อม
ในการใช้งานอยู่เสมอ 
3) โทรศัพท์  
- ตรวจเช็ดตูร้ะบบโทรศัพท์ Panasonic โดยบริษัทค้า ( บริษัทนิยมพานิช ) 
- ตรวจเช็ค / รับแจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนให้มคีวามพร้อมใน
การใช้งานอยู่เสมอ 
- ซ่อมแซม ระบบสาย/เครื่องรับ-ส่ง โทรศัพท์   เมื่อช ารุด  
-เพิ่มเติมโยกย้ายคู่สายโทรศัพท์ใหต้รงตามความต้องการของผู้ใช้ (ปัจจุบนั
คู่สำยเต็ม และมีระบบกำรสื่อสำรรูปแบบอื่น เข้ำมำทดแทน) 
4) เคร่ืองปรับอำกำศ / พัดลม 
- ตรวจเช็คระบบแรงดันน้ ายาเครือ่งปรับอากาศ , พัดลม / ตรวจเช็ดระบบ
ไฟฟ้า แม็คเนติก คาปาชิเตอร ์
/ ท าความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นโดยการถอดน ามาล้างน้ าให้สะอาด /ล้างท า
ความสะอาดแผงคอยเย็น และคอยร้อน  โดยบริษัทคู่ค้า (ห้องเรียน บริษัทชิ
ชาง ฯ , ห้องประกอบการ ส านักงาน ผู้รับเหมาช่างทั่วไป) 
- ตรวจเช็ค รับเรื่องแจ้ง ความพรอ้มใช้งานของพัดลมภายในห้องเรยีน 
5) ลิฟท ์
- ตรวจเช็คความพร้อมการใช้งานของลิฟท์ ประจ าทุกเดือน โดย บริษัท 
กรีนรักษ์เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
6) ถังดับเพลิง 
- ตรวจเช็คความพร้อมการใช้งานของถังดับเพลิง  โดย บริษัท เชียงใหม่การ
ดับเพลิง 
2. งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียน   
- ด าเนินการดูแล ติดตามการท างานด้านภูมิทัศน์ และ ด าเนินการก าจัด
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วัชพืช เช่น หญ้า แมลง สวนหย่อม สวนสมุนไพร สวนระบบนิเวศวิทยา 

สวนวรรณคดี  แห่งส่งเสริมการเรียนรู้ตา่ง ๆ ให้มีความสวยงาม พร้อมต่อ

การจัดการเรยีนการสอน 

-  ด าเนินการบ ารุงรักษาหมุนเวียนไม้ดอกไม้ประดับตามจุดต่าง ๆ ของ
โรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ตลอดเวลา 
3. ปรับปรุงอำคำรและสถำนที่   
- ตดิตาม ตรวจเช็ค ประตู หน้าต่าง ลูกปิดประตู กระจก  ผ้าม่านบังแดด   
-  ด าเนินการซ่อมบ ารุง (ตามเรื่องแจ้ง , การส ารวจโดยพนักงาน) เช่น  
กระดานไวท์บอร์ด ตู้เกบ็เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ พื้น ผนังในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน  ระเบยีงอาคารเรียน  บันไดทางขึ้นลง 
-  ท าความสะอาด ตกแต่งปรับปรุง  ห้องพักครูและบริเวณโดยรอบอาคาร  
ห้องประกอบการ  ห้องเรียน  เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
4. ปรับปรุงและซ่อมแซมโต๊ะ / เก้ำอี้   
- ติดตาม ตรวจเช็ค ความพร้อมการใช้งาน จ านวนของโต๊ะ เก้าอี้นกัเรียน , 
ส านักงาน   
-  ด าเนินการซ่อมบ ารุง (ตาม เรื่องแจ้ง , การส ารวจโดยพนักงาน)   
ด าเนินการซ่อมเอง , จัดซื้อจัดจ้าง 
5. งำนสระว่ำยน้ ำ 
-  ดูแลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสระว่ายน้ าให้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับ
มอบหมาย 
-  ตรวจดูแลความเรียบร้อย ของอุปกรณ์  ฯลฯ แก้ไขข้อบกพร่อง ค า
ร้องเรียนและค าแนะน าต่างๆ อย่างเร่งด่วน 
-  จัดภูมิทัศน์ภายนอกและภายในให้ดูดีอยู่เสมอ อ านวยความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการจากองค์กรภายนอก 
-  บ ารุงรักษาซ่อมแซมสระว่ายน้ าให้เกิดความปลอดภัย และท าทะเบียน
ทรัพย์สิน 
-  ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของห้องน้ าให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว ้
6. รับกำรตรวจมำตรฐำนจำกหน่วยงำน / องค์กรภำยนอก 
-  พื้นที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียน  คือ ต าบลแม่แฝก  ต าบลป่า
ลาน  อ าเภอดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  มีพนักงาน  จ านวน  5  คน ติดตาม
การดูแล 2 ครั้ง/เดือน ต าบลพิชัย  จังหวัดล าปาง โดยมีพนักงาน  จ านวน  
2  คน ทั้งนี้ได้ด าเนินการติดตามการท างาน ประจ าทุกเดือน 1 ครั้ง/เดือน 
และบ้านพักธรรมสถานดอยสุเทพฯ 
7. กำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรเรียนและพ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียน 
โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ งให้ครูอยู่ เวรดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่างๆ   
ช่วงเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียน  



108 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
- งำนห้องสมุด โรงเรียนมีห้องสมุดไว้ให้บริการผู้เรียนอยู่ 2 แห่ง ได้แก่  
ห้องสมุดกลาง  ตั้งอยู่อาคารแอมบรอสิโอ  และห้องสมุดแผนการเรียน 
English Program ตั้งอยู่ชั้นสอง  อาคารอันโตนีโอ   มีการด าเนินงานดังน้ี 
1. การจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 
- ประชุมเพือ่ก าหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุด   
- สรรหาหนังสือให้ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ห้องสมุดแห่งชาติ และใช้ระบบการ
จัดหนังสือในรูปแบบดิวอ้ี 
- จัดซื้อจัดหาคัดเลือกหนังสือตามเกณฑ์ห้องสมุดแห่งชาติตามความ 
ต้องการของครูผู้สอน และตามข้อเสนอแนะของนักเรียน 
- ตรวจสอบคุณภาพหนังสือแต่ละเล่ม 
- น าหนังสือให้บริการงานบริการยืม – คืน มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการยืม/คืนสื่อห้องสมุด 
- ห้องสมุดจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบฐานข้อมูล 
Digital Librarian 
- จัดท าสถิติการใช้บริการห้องสมุดแบบแยกประเภท เช่น สถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด  สถิติการยืม-คืนหนังสือสถิติการใช้สื่อดิจิตอลห้องสมุด และสถิติ
การใช้หนังสือ e-book 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมยุวทูตห้องสมุด (นักเรียนจิตสาอา)  
สัปดาห์ห้องสมุด ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน เป็นต้น 
- มีคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอในห้องสมุด 
2. การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
- ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ให้บริการคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ (คอมพิวเตอร์ Macintosh จ านวน 75 
เครื่อง) 
- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น สื่อทาง online  แผ่นดีวีดี ฯลฯ 
- มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูล 
- ให้บริการหนังสือท่ีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  จ านวน 41225 ช่ือเรื่อง) 
3. งานห้องสมุดได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ห้องสมุด เพื่อน าผลไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริการที่ส่งเสริมเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- งำนกลุ่ มสำระ  8 กลุ่ มสำระ ได้ด า เนินการมีส่ วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ภายในและภายนอกห้องเรียน 
ดังนี้ มีแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
แต่ละกลุ่มสาระฯ และมีแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เรียนรู้ร่วมกัน บริเวณทางเดินเช่ือม
อาคารมีป้ายประชาสัมพันธ์/บอร์ด จัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มสาระ 8 กลุ่มที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตนิ าเสนอผลงานของตนเอง งาน



109 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
กลุ่มสาระภาษาไทย งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุง ส่งเสริม 
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่น 
การปรับปรุงสวนวรรณคดี สวนระบบนิเวศและสวนสมุนไพร เป็นต้น  
     ส าหรับการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาผ่านผู้รับผิดชอบ 
ดังนี ้
- งำนพยำบำล รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย มีการด าเนินการดังนี้ 
1. ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นพร้อมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
- ซักประวัติการเจ็บป่วย บันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล  
- จ่ายยาตามอาการของโรค สอบถามอาการแพ้ยาทุกครั้งก่อนจ่ายยา แยก
ประเภทคือ 1) นักเรียนเจ็บป่วยธรรมดากินยาและให้เข้าช้ันเรียน เรียน
ตามปกติ 2) นักเรียนกินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ เรียนไม่ไหวให้นอน
พักห้องพยาบาล (แยกห้องนอนหญิง/ชาย) 3) หากนอนพักห้องพยาบาล
แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือเจ็บป่วยรุนแรงเกินที่พยาบาลจะดูแลได้ติดต่อ
ผู้ปกครองรับกลับบ้าน หรือส่งต่อโรงพยาบาล 
- กรณีมีอุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยท าแผลล้างแผลและให้เข้าช้ัน
เรียน เรียนตามปกติ การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต้องส่งโรงพยาบาล ติดต่อ
ผู้ปกครองแจ้งอาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และติดต่อโรงพยาบาล
ให้น ารถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลมารับนักเรียน โดยมีพยาบาลหรือ
ครูพยาบาลน านักเรียนส่งโรงพยาบาล 
2. จัดท าสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน ระดับช้ัน ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรก
ช้ัน เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี ม.1-ม.6 ด าเนินการตรวจสุขภาพช่ัง
น้ าหนัก-วัดส่วนสูง ตรวจวัดสายตา ตรวจตาบอดสี ตรวจสุขภาพโดย
เจ้าหน้าที่พยาบาลและบันทึกผลการตรวจลงในสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน  
บันทึกน้ าหนัก -ส่วนสู งลงในโปรแกรมภาวการณ์ เจริญ เติบ โตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
3. บันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูงของนักเรียน มีการบันทึกน้ าหนักส่วนสูงของ
นักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาในช่วงวิชาพลศึกษา บันทึกน้ าหนัก 
ส่วนสูงลงในโปรแกรมภาวการณ์ เจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประมวลผล น าส่งข้อมูลนักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (อ้วน) ให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และงานโภชนาการ เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป  
4. บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ จัดท าสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล   (ท าทุก
วัน สรุปเป็นรายวัน รายเดือน ภาคเรียน  และปีการศึกษา) บันทึกข้อมูลการ
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ใช้บริการห้องพยาบาลลงโปรแกรม SWIS (ทุกวัน) และสรุปการใช้บริการ
ห้องพยาบาล/การเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน ครู บุคลากร เป็นรายวัน ราย
เดือน ภาคเรียน และปีการศึกษา  
5. การเฝ้าระวังและขอความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเฝ้า
ระวังโรคระบาดตามฤดูกาล มีการวางแผนด าเนินงานวางมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อออกเป็นค าสั่งของโรงเรียนให้นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยประชาสัมพันธ์ทาง
หน้าเวปไซด์ของโรงเรียน  ก าหนดเนื้อหาข้อความ ข่าวสารด้านสุขภาพและ
โรคที่น่าสนใจ โรคที่ก ารังระบาดในฤดูกาล หรือหนังสือเข้าจากหน่วยงาน
ราชการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โรคที่ก าลังระบาด เฝ้าระวังโรคในช่วงนั้น 
ประชุมร่วมกับฝ่าย หัวหน้าระดับช้ัน ให้ข้อมูลข่าวสาร โรคที่ก าลังระบาด
และช่วยกันเฝ้าระวังโรคในช่วงนั้นๆ ประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ดหน้า
ห้องพยาบาล หรือให้ประกาศเสียงตามสาย   
6.  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ และสาระความรู้
ด้านสุขภาพ ก าหนดก าหนดเนื้อหา ข้อความ ข่าวสาร ด้านสุขภาพ โรคที่
ก าลั งระบาดในฤดูกาล หรือหนั งสือจากหน่วยงานราชการให้ ช่วย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรคที่ก าลังระบาด จัดบอร์ดหน้าห้องพยาบาล หรือ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เชิญแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลมาให้ความรู้
หน้าเสาธง หน้าแถว ช่วงเข้าหลังเคารพธงชาติ   งานพยาบาลติดตาม
ข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุข จากแหล่งข่าวต่างๆเกี่ยวกับโรคระบาด
อย่างใกล้ชิดได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย  มีการบันทึกสุขภาพของผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี  มีการส่งเสริมสุขภาวะผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน  
นอกจากน้ีมีการตรวจสุขภาพประจ าปีของครูและบุคลากรของโรงเรียน และ
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยตามช่วงฤดูกาลแพร่
ระบาดของโรค หรือบอร์ดความรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ   
- งำนโภชนำกำร รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมการบริการด้านโภชนาการ
ถูกสุขอนามัย มีการหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่เป็นอันตรายในการบรรจุ
อาหาร พนักงานโภชนาการทุกคนสวมหมวกและผ้ากันเปื้อนเพื่อสุขอนามัย
ที่ดีต่อผู้บริโภค  โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”  ดีเด่น  
ประจ าปี 2563 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
และการตรวจมาตรฐานคุณภาพน้ าดื่ม  
- งำนยำนพำหนะ ความปลอดภัยและจราจร ด าเนินการดูแลความ
เรียบร้อยและเหตุการณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ตรวจสอบการเข้าออกของนักเรียน ครู บุคลากร 
และผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน  มีการรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทุกคนสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรียน  
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โรงเรียนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ช่วยการจราจร  มีการอบรมการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และมี
คณะกรรมการนักเรียน  สารวัตรนักเรียน ลูกเสือจราจร และนักเรียนจิต
อาสาช่วยดูแลการจราจรในช่วงเช้าและช่วงมีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
เพื่อให้การจราจรภายในโรงเรียนและหน้าโรงเรียนมีการคล่องตัวมากขึ้น   
-จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้  
1.  กิจกรรมรับรองการตรวจคุณภาพมาตรฐาน 
2.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานแผนงานอาคารสถานท่ี   
3. กิจกรรมปรับปรุงสวรรณวรรณคดี  
4. กิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ  
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานแผนงานยานพาหนะและความปลอดภัย  
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน งานพยาบาล  
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงานแผนงานโภชนาการ  
สรุปผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด
ร้อยละ 94.00 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการ
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 
2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 
4 เสริมสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนให้มีมำตรฐำน กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำ
โรงเรียนให้มีมำตรฐำน 
4.1.1 จ านวน 10 มาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์ 
4.1.8 จ านวน 30 หน่วยงานท่ีบริหารด้วยสารสนเทศ 
4.1.9 จ านวน 32 หน่วยงานที่บริหารด้วยการน าเทคโนโลยีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
  โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยมีงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมพัฒนา ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
  1.ปรับปรุงระบบ Network และ Server เพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.ด ำเนินกำรตำมแผนงำนกำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
ส่งเสริมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
เพื่อการเรียนการสอน Onsite & Online และการบริหารจัดการดิจิทัลรอ
ย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ นักเรียน 
ครูและบุคลากร และผู้ปกครอง เสามารถข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยใช้โปรแกรมและระบบบริหารจัดการ ดังนี้ 
  2.1 การใช้ระบบบรหิารจดัการโรงเรียน SWIS (School Web-based 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
Information System) ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
  2.2 การใช้ระบบข้อมลูสารสนเทศโรงเรยีน 
(https://apps.montfort.ac.th/mc_apps) เพื่อการบริหารสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
  2.3 การใช้ Social Media ได้แก่ Facebook, Instagram, twitter และ 
Website เพื่อการ 
สื่อสารองค์กร  
  2.4 การใช้ Application Google และ Apple เพื่อการจดัการเรียนรู้
ดิจิทัล 
  3.น ำระบบบริหำรงำน Smart Office มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกคน
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจดัเก็บสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
และสามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าและประเมินแผนงานโครงการ
ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนตอ้งเข้าใช้
ระบบ SWIS  (School Web-based Information System) และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยให้บคุลากรเข้าท างานตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียน โดยมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบจ านวน 32 หน่วยงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส่วนครูผูส้อนสามารถเข้าไปใช้ในด้านงานการเรียน
การสอน เช่น การสั่งงาน/การบ้านนักเรียนผา่นทางระบบ SWIS จดหมาย
ถึงผู้ปกครอง เป็นต้น ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบด้านงาน
บริหารจดัการ เช่น การรับ-ส่งเอกสาร โพสต์เอกสาร ข้อมลูพื้นฐานครู/
นักเรียน (บันทึกขาด ลา มาสาย ของครูและนักเรียน) บริหารแผนงาน
โครงการ เป็นต้น ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงานทุกคนต้องกรอก
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ Update ข้อมูลสารสนเทศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มี
หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ก ากับติดตาม ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวเพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และโรงเรยีนยังมีระบบอื่นๆ 
เพื่อรองรับการบริหารจดัการทางด้านดิจิทัล เช่น ระบบตรวจสอบการใช้ 
Internet ของครูและบุคลากรในองค์กร มีระบบตรวจสอบการจดัพมิพ์
เอกสารตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริหารความคุ้มค่าคุ้มทุน เป็นต้น 
  ทั้งนี้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยังมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้เป็นองค์กรด้านการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ  (SMART SCHOOL) โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้คลอบ
คลุมในทุกระดับ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ อย่าง
เป็นระบบครบถ้วน ตำมกระบวนกำร (PDCA) เพื่อให้สามารถตรวจสอบ 
และน าผลสะท้อนการน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้องทั้งนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการ 
ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวก

https://apps.montfort.ac.th/mc_apps
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
และประโยชน์ในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมใน
ด้านการจัดการเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ 4 ด้านดังน้ี 
  ด้านที่ 1  การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ด้านที่ 2   การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม 
  ด้านที่ 3  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงของโรงเรียน 
  ด้านที่ 4  การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในโรงเรียน 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
  1. สรุปผลความพึงพอใจในระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต(Network 
System) ทั้งระบบ LAN ระบบไรส้าย (Wireless LAN) และระบบกล้อง IP 
Camera และการใช้โปรแกรมต่างๆ ของโรงเรียน  
  2. ด าเนินการตามแผนงาน Smart School เพื่อให้ครูและบคุลากรเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนี ้
  2.1 การใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information 
System) พบว่าหน่วยงานในโรงเรยีน 
สามารถผ่านเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการผา่นทุกหนว่ยงาน  
  2.2 การใช้โปรแกรม Mass School มีการใช้งานด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการจัดการดา้นการเงิน  
  2.3 การใช้ Social Media ได้แก่ Facebook, Instagram, twitter และ 
Website เพื่อการ สื่อสารองค์กร ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน 
สามารถเข้าถึงผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  3. การใช้ระบบบริหารงาน Smart Office ในการบริหารจัดการ สามารถ
บริหารจดัการทรัพยากรด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Smart Office เช่น 
การตรวจเช็คการบริหารจัดการพมิพ์เอกสารในองค์กร การบริหารจดัการ
การใช้ Internet อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
  4. การจัดการเรียนการสอน MC Smart Classroom  
  5. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน Online ในสถานการโควิด -
19  
 (การใช้ Application Google และ Apple เพื่อการจัดการเรียนรูด้ิจิทัล) 
  6. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ อาทิ
เช่น ดังนี ้
  6.1 ประเมินความพึงพอใจในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรยีนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
  6.2 แบบประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศผา่นเกณฑ์   
สรุปผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนด
ร้อยละ 95.00 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

ครู

ทัง้หมด 

(คน) 

จ ำนวน

ครูผ่ำน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด

(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพที่

ได้ 
ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ

จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  90.00 118 106 90.04 ยอดเย่ียม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสตูรสถานศึกษาที่เน้น

ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบตัิจริง 

 -   106 90.04  

 1.2  มีแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่ามารถน าไป

จัดกิจกรรมได้จริง 

 -   106 90.04  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะส าหรับ

ผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือ

พิเศษ  

 -   106 90.04  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ

ผลงาน 

 -   106 90.04  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

 -   106 90.04  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้

ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

  90.00 118 106 90.18 ยอดเย่ียม 

 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรู ้

 -   106 90.18  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถิ่นใน  -   106 90.18  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

ครู

ทัง้หมด 

(คน) 

จ ำนวน

ครูผ่ำน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด

(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพที่

ได้ 
ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

การจัดการเรยีนรู ้

 1.3 สร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

 -   106 90.18  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   95.00 118 114 97.22 ยอดเย่ียม 

 3.1 ผูส้อนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย

เน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

 -   114 97.04  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็ก

รักครู ครรูักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ

เรียนรู้ สามารถเรยีนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข 

 -   114 97.40  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  89.00 118 105 89.70 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 -      

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเป้าหมายใน

การจัดการเรยีนรู ้

 -      

 4.3 เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนและผู้มสีว่นเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 -      

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใช้

ในการพัฒนาการเรยีนรู ้

 -      

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน   89.00 118 109 92.38 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏิบัติงำน  

เป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 

ครู

ทัง้หมด 

(คน) 

จ ำนวน

ครูผ่ำน

เกณฑ์ที่

โรงเรียน

ก ำหนด

(คน) 

*** 

ผลกำร

ประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร

ประเมิน

คุณภำพที่

ได้ 
ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 5.1 และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลีย่น

ความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู ้

 -      

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 -      

สรุปผลกำรประเมิน  =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                          จ านวนประเด็นพิจารณา 

91.90 ยอดเย่ียม 

        
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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กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิ บั ติ จริ งและสามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตั ว ช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับ
ผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้ เรียนได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
ส รุ ป อ งค์ ค วาม รู้  น า เสน อผ ล งาน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปี

กำรศึกษำ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มี

มำตรฐำนสำกล 

2.3 จัดการเรยีนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้ยคุ 
Digital Age  
2.3.1 จ านวน 4 กลุ่มสาระที่มีการพัฒนาการเรียนรู้แนวใหม่ 
โดยผ่านความรับผดิชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ งานกลุ่ม
สาระ 8 กลุม่ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานหลักสตูร เป็น
หน่วยงานร่วม ผ่านโครงการ กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน (เยี่ยมช้ันเรียน) 
2. กิจกรรมการพัฒนาใช้หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศ 
ได้ด าเนินการนเิทศการเรียนการสอน (เยี่ยมช้ันเรียน) ของครูผูส้อนตาม
ปฏิทินนิเทศครู 8 กลุ่มสาระ และครู EP ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและวิชาการ เป็นผู้นเิทศฯ  ไดผ้ล
ประเมินการนิเทศฯ ดังนี ้

ที ่ รำยกำรประเมินกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน ร้อยละที่ได้ 
1 เรื่องที่สอนมีการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในแผน

ฯ มีจุดประสงค์การเรียนรูส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดที่หลักสูตรก าหนด หรือผลการ
เรียนรู้  

93.20 

2 การเริม่น าเข้าสู่บทเรยีนเหมาะสมสอดคล้องกับ
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจดัการ
เรียนรู ้

91.55 

3 การใช้วิธีการสอนมีความหลากหลาย เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญัเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรยีนรู้ตาม
ศักยภาพแตล่ะบุคคล 

86.27 

4 ครูผูส้อนใช้กระบวนการสอนตามที่ระบุไว้ใน
แผนการสอน มีการกระตุ้น/เปดิโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมคิดอย่างเป็น

84.97 

 
ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 

ระบบและมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัตจิริงสอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ก าหนดในแผนการสอน 

 เฉลี่ยรวม 88.99 
 
งำนหลักสูตร 
ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนตาม
หลักสตูร ดังนี ้
1. การทบทวนและตรวจใบงานการพัฒนาหลักสูตรและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้มีผลการประเมินร้อยละ 100 
2. งานหลักสูตรและหัวหน้ากลุม่สาระฯได้ท าการตรวจใบงานท่ี 4, 4.1, 5, 
6, 7 เพื่อน าผลการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2562 
3. จัดท าปฏิทินก าหนดการตรวจตดิตาม การพัฒนาใช้หลักสตูรโรงเรยีน
มงฟอร์ตวิทยาลัยทุกกลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรและวิชาการ  และน าผลการตรวจไป สะท้อนกับไปยัง
ครูผูส้อนเพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง งานหลักสูตรได้
ประเมินการใช้หลักสูตรจากกลุม่เป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้ปกครอง นักเรียน  
ครู  มีผลการประเมินร้อยละ 81.13 
(88.99+100+81.13)/3  
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ = 90.04 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปี

กำรศึกษำ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มี

มำตรฐำนสำกล 

2.3 จัดการเรยีนการสอนและพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้ยคุ 
Digital Age  
2.3.1 จ านวน 4 กลุ่มสาระที่มีการพัฒนาการเรียนรู้แนวใหม ่
2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณเีพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
รากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา 
2.4.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาว
ล้านนา 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานหลักสูตร งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม 
เป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ดังนี ้
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ

 
ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในแผนปฏิบตักิารประจ าปี ดังนี ้
1.  จัดอบรมครผูู้สอน 8 กลุ่มสาระ เรื่อง การใช้ Samsung E-Board 
2. การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Smart Classroom 
3.  กิจกรรมนิเทศการเรยีนการสอน  (เยี่ยมช้ันเรียน) 
- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดย
การใช้สื่อต าราเรียนประกอบกับการใช้กระดานอัจฉริยะ และน าภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณการในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน    
งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนิเทศ โดยคณะกรรมการนิเทศ นิเทศครู 8 
กลุ่มสาระ   
1) มีผลการประเมินการนิเทศการเรียนการสอนครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
และครู EP ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   พบว่าครูมีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินร้อยละ 90.18 
งำนหลักสูตร 
ได้ด าเนินการพัฒนาใช้หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกกลุม่สาระ 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและวิชาการ  และ
น าผลการตรวจสะท้อนกับไปยังครูผูส้อนเพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง  
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ = 90.18 
 
 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน
โดยเน้นการมีสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักการ
เรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปี
กำรศึกษำ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563)  ได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ 
3.2 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้บคุลากร 
3.2.1 ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่มคีวามพึงพอใจและมีความสุขในการ
ท างาน 
3.3 พัฒนาสู่ครมูืออาชีพ 
3.3.1 ร้อยละ 97 บุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ระดับดีขึ้นไป 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม  และงาน

ยอดเยี่ยม 
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บริหารบุคคลเป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน 
กิจกรรม ดังนี ้
งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน สรุปผลการประเมินการนิเทศการเรียนการ
สอนครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเหมาะสม
กับความเป็นครู  
1. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการประเมินการนิเทศการเรียน
การสอนครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
- ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเหมาะสมกับความเป็นครู มีผลการ
ประเมินร้อยละ 95.82 
งำนบริหำรบุคคล ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทุกคน ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมินร้อยละ  
98.26 
(95.82+98.26)/2 = 97.04 
2.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  มีผลการประเมินการนิเทศการเรียน
การสอนครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
- ด้านการใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน มีผลการ
ประเมินร้อยละ 97.40 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อย 97.22 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจั ดการ เรี ยนรู้ และ ให้ ข้ อมู ล
ย้ อ น ก ลั บ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ น า ไป ใ ช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปี
กำรศึกษำ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เร่งรัดกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ 
3.3 พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
3.3.1 ร้อยละ 97 บุคลากรมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ระดับดีขึ้นไป 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มและงาน
ทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมดังนี้ 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้มีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีกิจกรรมมี
กิจกรรมทีส่่งเสริมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี ้
1. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระและครู EP 
2. งานทะเบียนและวัดผลจัดท าคูม่ือวัดและประเมินผล  
จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
- งำนจัดกำรเรียนกำรสอนและนเิทศ 

 
ดีเลิศ 
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ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาให้มีการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย 
มีการน าข้อมลูไปพัฒนาการเรยีนรูข้องผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมในแผนปฏิบัติการประจ าป ีดังนี้ 
1) กิจกรรมนิเทศการเรยีนการสอน  มีผลการประเมินการนิเทศการเรียน
การสอน (เยี่ยมชั้นเรียน) ครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ ครู EP  พบว่าครู
มีการวัดและประเมินผลก าหนดไวส้อดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดในแผนการสอนในช่ัวโมง/คาบ มีความหลากหลาย มผีลการ
ประเมิน ร้อยละ 79.41 
- งำนวัดผล  
จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในแตล่ะปี มีการ
เผยแพร่ให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครผูู้สอน และ
ใน Website เพื่อให้ครูทุกคนศึกษาเป็นแนวทางการวัดและประเมินผลใน
แต่ละกลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุปผลกำรประเมินเฉลี่ย ร้อยละ  89.70 
 
 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมู ลสะท้ อนกลับ เพื่ อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ค รู แ ล ะผู้ มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ งร่ ว ม กั น
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 

- จำกแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปี
กำรศึกษำ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง ปีกำรศึกษำ 2563) ได้ก ำหนด 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ระดมสรรพก ำลังเพ่ือเสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ 
5.1 เสริมสร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับบุคคล หน่วยงำน

และองค์กรทุกภำคส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ 

5.1.1  จ านวน 25 เครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและองค์กร
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่
ประสบความส าเรจ็ 
5.1.2 จ านวน 210 องค์ความรู้ /นวัตกรรม / เทคโนโลยี ของโรงเรียน 

5.1.3 ร้อยละ 84 ของบุคลากรที่มกีารสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด 
แลกเปลีย่นและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีและอื่นๆ 
โดยผ่านความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน  งาน
วิเทศสัมพันธ์ งานบริหารบุคคล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา 
งานวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ผ่านแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมดังนี้ 
1) แผนงานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
2) แผนงานวิเทศสัมพันธ์  
3) งานบริหารบุคคล 

ยอดเยี่ยม 
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- จำกผลกำรส่งเสริมพัฒนำได้ผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำดังนี้ 
- งำนประชำสัมพันธ์และสมัพันธช์ุมชน  
ด าเนินการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ท้ังภายในและ
ภายนอก มีการบริการด้านการสื่อสารและข้อมลูข่าวสารทั้งภายใน
ภายนอก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศผา่นสื่อต่างๆ และ
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ส่งข่าว เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสมัพันธ์และนิทรรศการ Line Facebook หนังสือสิ่งพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ และความสมัพันธ์กับชุมชนเชิงรุก การให้ความร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอก สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายนอก
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ฯลฯ  มีผลการประเมินร้อยละ 86.50 
- งำนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร  
ในปีการศึกษา 2563  ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานสร้างความสมัพันธ์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทั้งในและต่างประเทศ และการลงนามข้อตกลงร่วมกัน 
(MOU) กับสถาบันตา่งๆ จ านวน 14 สถาบัน  
- งำนบริหำรบุคคล 
ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาระดับดีขึ้นไป มผีล
การประเมินร้อยละ 98.26 
สรปุผลกำรประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.38 
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2. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 

 

 

มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที ่

 1 
คุณภำพของนักเรียน  ดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 76.28  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

77.24  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 81.47  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 86.13  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 87.74  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 96.15  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 86.96  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 96.11  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 94.51  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 93.29  

มำตรฐำนที ่
 2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 96.00  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 98.00  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

93.00  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 89.00  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 94.00  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 95.00  

มำตรฐำนที ่
 3 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

90.04  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 90.18  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 97.22  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 89.70  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 92.38  

สรุปผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 

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

5. ผู้เรียนส่วนใหญ่มผีลงานและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่างๆ จนได้รับรางวัลทั้งระดบัจังหวัด ภาค ประเทศ และ
นานาชาติ 

 
ผู้เรียนมีผลงำนที่ได้รับรำงวัลอย่ำงหลำกหลำย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี้ 

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

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

รวม 3 43 122 8 
                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 

 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ  (Montfort Character of Success Centre : MCSC) เพื่อส่งเสริม

สนับสนุน มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ Soft Skills ด้านต่างๆ อย่างหลากหลายโดยผ่านกจิกรรมให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ( Smart  Management) โดยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ

กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถเช่ือมโยงในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
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ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

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

 

4. จุดที่ควรพัฒนำ 

คุณภำพของผู้เรียน 
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการปลูกฝังผู้เรียนให้มีกิริยามารยาทอ่อนน้อม ถ่อมตน และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพของผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรม/มาตรการรองรับส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางกายไม่สมส่วน มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
เพื่อให้ให้มีสุขภาพกายที่ดี 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียนให้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. การพัฒนาปรับกลยุทธ์ใหผู้้เรยีนมีทักษะในทุกด้าน อาทิ ด้านวิชาการ (Hard Skills) ด้านทักษะ (Soft Skills) ด้านคุณลักษณะ 
(Charter) ตามแบบการจัดการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต (Montfortian Education Charter) 
2. การน าเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ (Thailand Quality Award: TQA) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
3. การด าเนินการเข้าใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างสมบูรณ์ตามกระบวนการ PDCA 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. การพัฒนาครู (Smart teacher) สู่ครูมืออาชีพ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ทางด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูใน
ศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนให้มีระดับคุณภาพที่ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค (ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน) พัฒนาผู้เรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้มีคุณภาพด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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5.  แนวทำงกำรพัฒนำ 

คุณภำพของผู้เรียน 
1. ฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับ ครูประจ าช้ัน และผู้เกี่ยวข้อง ควรหามาตรการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาทอ่อนน้อม 
ถ่อมตน และการใช้ค าพูดอย่างสุภาพของผู้เรียน เป็นต้น 
2. งานกิจกรรมชมรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรกิจกรรม/มาตรการรองรับส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ไม่สมส่วน มีการติดตาม ท า
ข้อมูลเปรียบเทียบพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้ให้มีสุขภาพกายที่ดีขึ้น 
3. ฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้องทบทวนวิธีการ/มาตรการรองรับในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มี
ความก้าวหน้าเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด (ผลการเรียนเฉลี่ย GPA) และผลการทดสอบระดับชาติ อาทิ การจัดติว
เนื้อหาท่ีจะออกสอบ การฝึกท าข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 ปี เป็นต้น 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะด้านต่างๆ อาท ิ ด้านวิชาการ (Hard Skills) คือการสร้างคน
ให้เป็นคนเก่ง ด้านทักษะ (Soft Skills) คือการสร้างคนให้ประกอบอาชีพได้ และด้านคุณลักษณะ (Charter) คือ สร้างนิสัย บุคลิก
ภาย เช่น การเป็นผู้น า ระเบียบวินัย ให้เป็นเด็กที่เป็นพลโลกที่ดีอย่างสมบูรณ์ตามแบบการจัดการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต 
(Montfortian Education Charter) 
2. การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเลิศด้วยเกณฑ์ TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ด้วยน า
เกณฑ์การประเมินระดับสากล น าไปสู่การบริหารองค์กรที่เป็นสากล  โดยให้เช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา    มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ TQA ที่ก าหนดไว้ท้ัง 7 หมวดครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ 
3. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ก ากับ ติดตามหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการเข้าใช้โปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างสมบูรณ์ตามกระบวนการ PDCA 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. การพัฒนาครู (Smart teacher) สู่ครูมืออาชีพ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ทางด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูใน
ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาวิธีการสอนแนวใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะด้านเทคโนโลยีให้มีระดับคุณภาพที่ดีขึ้น 
2. ฝ่ายวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ทบทวนกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนน าผลการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมาใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนให้มีระดับคุณภาพที่ดีขึ้น 
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูประจ าช้ัน งานแนะแนว งานอภิบาลและผู้เกี่ยวข้อง ทบทวนกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค (ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน) พัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มี
คุณภาพด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 

6. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

6.1  การเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนกัเรียน 
6.2  สวัสดิการให้เทียบเท่ากับครสูังกัดรัฐบาล 
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7. ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 
 

 
ควำมโดดเด่นและกระบวนกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบ 

นำนำชำติ 
(C 3) 

ชำติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภำค 
(C 1) 

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

   

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

   

     3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์รำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขนัในประเทศและต่ำงประเทศ 

รำยกำร 
ระดับท่ีได้รับ 

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

- - - - 

5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

- 3 28 7 

6. กลุ่มสาระศิลปะ - - - - 
7. กลุ่มสาระการงานอาชีพ - - 10 - 
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ควำมโดดเด่นและกระบวนกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบ 

นำนำชำติ 
(C 3) 

ชำติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภำค 
(C 1) 

และเทคโนโลยี 
8. กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

- - 17 - 

9. แผนการเรียน English 
Program 

- 8 2 2 

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

รวม 3 43 122 8 
  

ข้อมูล ณ วันที ่24 มีนาคม 2564 

 

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

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

20 ท่ีน่ัง 3. แพทยศาสตร์ 28 ท่ีน่ัง 

4. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

19 ท่ีน่ัง 4. วิทยาศาสตร์ 28 ท่ีน่ัง 

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

5 ท่ีน่ัง 10.. การสื่อสารมวลชน 11 ท่ีน่ัง 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฯ พระนครเหนือ 

5 ท่ีน่ัง 11. สถาปัตยกรรมศาสตร์   10 ท่ีน่ัง 

12. มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 ท่ีน่ัง 12.ทันตแพทยศาสตร์ 9 ท่ีน่ัง 
13. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4 ท่ีน่ัง 13. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ 7 ท่ีน่ัง 
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ควำมโดดเด่นและกระบวนกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบ 

นำนำชำติ 
(C 3) 

ชำติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภำค 
(C 1) 

เทคโนโลยี 
14. มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

3 ท่ีน่ัง 14. อุตสาหกรรมเกษตร 7 ท่ีน่ัง 

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

3 ท่ีน่ัง 19. ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ 4 ท่ีน่ัง 

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

1 ท่ีน่ัง 22. การท่องเท่ียวและการ
จัดการ 

1 ท่ีน่ัง 

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

1 ท่ีน่ัง 23.สังคมศาสตร์ 1 ท่ีน่ัง 

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

1 ท่ีน่ัง 

25 มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชียงใหม ่

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

1 ท่ีน่ัง 

26. ศึกษาต่อต่างประเทศ 
(Switzerland)  

1 ท่ีน่ัง 26.วิทยาลัยพลังทดแทน 1 ท่ีน่ัง 

  27. อนมัยชุมชน 1 ท่ีน่ัง 
28 . สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1 ท่ีน่ัง 

29. กายภาพบ าบัด 1 ท่ีน่ัง 

 
                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564                                                        

 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
     1.หลักสูตรพัฒนำบุคลิกภำพแห่งควำมส ำเร็จ (Montfort Character of 
Success Centre : MCSC) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ Soft 
Skills ด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ดังน้ี 1.  ทักษะที่ต้องมี คือ ทักษะทางด้านผู้น า 
(Leadership Skills) 2. ทักษะที่ควรมี คือ 1) ทักษะด้านความคิดสรา้งสรรค์และ
นวัตกรรม  (Creative and Innovative Skills) 2)  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ (Life 
Skills and public Mind) 3) ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication 
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ควำมโดดเด่นและกระบวนกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบ 

นำนำชำติ 
(C 3) 

ชำติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/
ภูมิภำค 
(C 1) 

and Language Skills) 4) ทักษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and 
Technology Skills) 5) ทักษะด้านการท างานเป็นทีม  (Teamwork) 3. ทักษะที่
อยากจะมี คือ 1) ทักษะทางด้านอาชีพ (Career Skills) 2) ทักษะทางด้านอื่นๆ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในโลกอนาคต อีกท้ังเป็นกระบวนการให้ผู้เรียนมี
โอกาสพัฒนาเจริญเติบโตทุกมิตริ่างกาย สังคม อารมณ์ สตปิัญญา และจิตวญิญาณ อีก
ทั้งปรับเปลี่ยน (Transform) หล่อหลอม เพื่อความเป็นเลศิตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวการศึกษามงฟอรต์ (Montfortian Education Charter) 
     2. Smart  Management (การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ) ได้แก่ 
การน าระบบเทคโนโลยมีาใช้บริหารจัดการในทุกระดับขององค์กร และสามารถ
เชื่อมโยงในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

   

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    1. Smart Teacher การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่มืออาชีพ ได้แก่ 
การพัฒนาความรู้ทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
Application เสริม  ที่ช่วยให้การสอนง่ายขึ้น และทักษะเกี่ยวกับวิธีการสอนแนวใหม่ ท่ี
สร้างความดึงดูดความสนใจ กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับนักเรียน 
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1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
4. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
5. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรยีน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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1. มำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 
 

 
ประกำศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

เร่ือง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 
 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับ
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงประกาศ
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ประกาศ ณ วันท่ี  1   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
             ลงช่ือ 
            (ภราดา ดร. สรุกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2563 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(สพฐ. 3 มำตรฐำน) 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 คุณภำพของผู้เรียน  ค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

ค่ำเป้ำหมำยท่ีได้ 
(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน     
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสารและการคิดค านวณ  
82.00 75.31 -  

2) ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

90.00 77.24 -  

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 94.00 81.47 -  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

94.00 86.13 -  

5 ) มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างก าร เรี ย น ต าม
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

(1) ผู้เรียนมผีลการเรยีนเฉลี่ย 2.75 
(GPA) 

89.00 87.74 -  

(2) ผู้เรียนมผีลการสอบระดับชาติมี
ค่าเฉลี่ยแต่ละวิชาของโรงเรียนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

สูงกว่าค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ 

สูงกว่าค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ 

 - 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

90.00 96.15   

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
96.00 86.96 -  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  

93.00 96.11   

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

94.00 94.51   

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติ
สังคม 

89.00 93.29   

เฉลี่ยรวม มำตรฐำนที่ 1 92.00 87.59 -  
2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

    

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ 96.00 96.00  - 
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ. 3 มำตรฐำน) 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนกำรศึกษำ บรรลุ ไม่บรรลุ 

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
98.00 98.00  - 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

93.00 93.00  - 

2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

89.00 89.00  - 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู ้

94.00 94.00  - 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

95.00 95.00  - 

 เฉลี่ยรวม มำตรฐำนที่ 2 94.00 94.00  - 
3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

    

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

90.00 90.04  - 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

90.00 90.18  - 

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 95.00 97.22  - 
4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น

ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
89.00 89.70  - 

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

89.00 92.38  - 

 เฉลี่ยรวม มำตรฐำนที่ 3 91.00 91.90  - 
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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 ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที ่  17    /2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรยีน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
…………………………..………… 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้
เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนจึงจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

(1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
(3) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(4) จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
(5) ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
(6) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
(7) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง และตาม

ค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1.1  ภราดา ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์  ประธานกรรมการ 
 1.2  ภราดา วิทยา  เทพกอม  กรรมการ 
 1.3  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  กรรมการ 
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2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 
 2.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธานกรรมการ 
 2.2  มาสเตอร์ธีรภัทร์  วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
 2.3  มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   กรรมการ 
 2.4  มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการ 
 2.5  มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต  กรรมการ 
 2.6  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ  
 2.7  ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ 
 2.8  มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา   กรรมการ 
 2.9  มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต   กรรมการ 
 2.10  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว  กรรมการ 
 2.11  มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงิน   กรรมการ 
 2.12  มาสเตอร์ธัชธาริน  หมวกทอง  กรรมการ 
 2.13  ครอูรุณี  มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561   
 3.1 คณะอนุกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีหน้าที่ ก าหนดค่า

เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย 
3.1.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธานกรรมการ 
3.1.2  มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล  กรรมการ  
3.1.3  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   กรรมการ 
3.1.4  มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ   กรรมการ 
3.1.5  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต  กรรมการ 
3.1.6  ครูอรุณี  มงคล   กรรมการและเลขานุการ  

3.2  คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลจากแต่ละ
ฝ่ายเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย น าเสนอแผนพัฒนาฯ แก่คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน าไปใช้  ประกอบด้วย 

3.2.1  ครูพรรณวิไล สุริยะโจง  ประธานกรรมการ 
     3.2.2  ครูวรพิชชา ยาวงค ์   กรรมการ 
   3.2.3  ครูจิตทิวา  หมื่นแสน  กรรมการ 
   3.2.4  ครูนงนภัส  สมณะ   กรรมการ 
   3.2.5  ครูพรพิไล  สมาธิ   กรรมการ 
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   3.2.6  ครูมยุรี  ท าทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 3.3  คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้าที่ น าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาไปปฏิบัติลงสู่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน ตลอดจนก ากับ ติดตามบุคลากรในฝ่ายให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา  ประกอบด้วย  
 ฝ่ำยวิชำกำร 

1) มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล  ประธานกรรมการ 
2) ครูวันเพ็ญ สุขเกษม   กรรมการ 
3) ครูศศิธร  ค าวินิจ    กรรมการ 
4) มาสเตอร์นิคม พุทธิมา    กรรมการ 
5) ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์  กรรมการ 
6) ครูสมรัก  ปริยะวาที  กรรมการ 
7) มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง  กรรมการ 
8) ครูณัฐชยา พอพิน   กรรมการ 
9) มาสเตอร์สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา  กรรมการ 
10) ครูทัศนีย์พร สุขโชติ   กรรมการ 
11) มาสเตอร์เดชา  นันเปรย   กรรมการ 
12) มาสเตอร์ประยูร ทาปัน   กรรมการ 
13) ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง   กรรมการ 
14) ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา   กรรมการ 
15) มาสเตอร์นิวัติ อรุณวิไล   กรรมการ 
16) ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว   กรรมการ 
17) มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   กรรมการ 
18)  ครูอริญชย์ ชัยบริพรรห์  กรรมการ 
19)  ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร  กรรมการ 
20)  มาสเตอร์ไกรสิงห์  ใจหลวง  กรรมการ 
21) ครูจิตทิวา หมื่นแสน  กรรมการและเลขานุการ 

  ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 1)  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   ประธานกรรมการ 
 2)  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว  กรรมการ 
 3)  มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน   กรรมการ 
 4)  มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง  กรรมการ 
 5)  มาสเตอร์อรรถกร  มัชฌันติกสมัย  กรรมการ 
 6)  มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
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 7)  มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล  กรรมการ 
 8)  มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา  กรรมการ 
 9)  มาสเตอร์ผไท ชัยน า   กรรมการ 
 10)  มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี  กรรมการ 
 11)  ครูรัชนี  ช านาญรบ  กรรมการ 
 12)  ครูนงลักษณ์ ค าไทย   กรรมการ 
 13)  มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม   กรรมการ 
 14)  มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม  กรรมการ  
 15)  ครูนงนภัส สมณะ   กรรมการและเลขานุการ 

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 
   1)  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธานกรรมการ 
   2)  ครูพรรณวิไล สุริยะโจง  กรรมการ 
   3)  มาสเตอร์เมธาสิทธิ์  สุขประชาพันธ์  กรรมการ 
   4)  มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค์  กรรมการ 
   5)  ครูอรุณี  มงคล   กรรมการ 
   6)  ครูภวดี  ศรีใจ   กรรมการ 
   7)  ครูธีริศรา  ค าสิทธิ์   กรรมการ 
   8)  มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์  กรรมการ 
   9)  มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก  กรรมการ 
   10)  ครูมยุรี  ท าทอง   กรรมการและเลขานุการ  

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
1) มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต  ประธานกรรมการ 
2) ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ  กรรมการ 
3) มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์   กรรมการ 
4) มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์   กรรมการ 
5) ครูพวงไพร สายสกล   กรรมการ 
6) ครูชนกกร  ไชยวงศ์ค า  กรรมการ 
7) ครูพรพิไล  สมาธิ   กรรมการและเลขานุการ 

          ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน 
1) มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ   ประธานกรรมการ 
2) ครูกมลวรรณ ทะนัน   กรรมการ 
3) มาสเตอร์ประสงค์ สุทา   กรรมการ 
4) ครูศศิธร  ตันดุ   กรรมการ 
5) ครูญาดา  กะราม   กรรมการ 
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6) ครูวรพิชชา ยาวงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
  3.4 คณะอนุกรรมกำรรวบรวมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  มีหน้าที่  ตรวจสอบ รวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย 
   3.4.1 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง  ประธานกรรมการ 
   3.4.2 ครูอรุณี  มงคล   กรรมการ 
   3.4.3 ครูวรพิชชา ยาวงค ์   กรรมการ 
   3.4.4 ครูจิตทิวา  หมื่นแสน  กรรมการ 
   3.4.5 ครูนงนภัส สมณะ   กรรมการ 
   3.4.6 ครูพรพิไล  สมาธิ   กรรมการ 
   3.4.7 ครูมยุรี  ท าทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  3.5 คณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีหน้าที ่นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละฝ่าย สรุปผลการนิเทศ และน าเสนอผลการนิเทศแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

3.5.1 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง  ประธานกรรมการ 
 3.5.2 ครูดาริษา  แสงสินธุ์   กรรมการ 
3.5.3 ครูธีริศรา   ค าสิทธิ์   กรรมการ 
3.5.4 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ 
3.5.5 ครูอรุณี  มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

   3.6 คณะกรรมกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  มีหน้าที่  
ด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสม และสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพของผู้เรียน (มำตรฐำนโรงเรียน ม.1, 2, 3, 4, 5, 6) 
มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ ม.1.2 (4) 

1) ครูเจริญศรี  ศรีจันทร์ดร 
2) ครูวิไลวรรณ  ศรีอุตทา 

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

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

1) ครูณัฐชยา  พอพิน 
2) ครูจิตทิวา  หมื่นแสน 
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มำตรฐำนที่  4 ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล ม.1.1 (1,2) 

1) มาสเตอร์สุรเชษฐ์  เหล่าจันตา 
2) ครสูุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ 

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

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนรักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต ม.1.1 (6) 

1) มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง 
2) ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน 
3) มาสเตอร์นิวัติ  อรุณวิไล 

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

1) ครูสมรัก   ปริยะวาท ี
2) ครูสุพรรณี  สายน าทาน 
3) ครูรัชนี   ช านาญรบ 
4) มาสเตอร์พัสกร  วงษ์โท 
5) ครธูีริศรา  ค าสิทธิ์ 

มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  ม.2 
(2.1-2.4) 

1) มาสเตอร์เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์ 
2) ครอูรุณี    มงคล 
3) ครูพุทธชาติ  โอ คอนเนอร์ 

มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ม.3 (3.5) 

1) ครูวรพิชชา  ยาวงค ์
2) ครญูาดา   กะราม 

มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  ม.3 (3.1) 

1) ครกูรรณิการ์  ใจแก้ว 
2) ครูอัจฉรีย์  บุญเรือง 
3) มาสเตอร์เดชา  นันเปรย 
4) มาสเตอร์ประยูร  ทาปัน 
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มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพ  ม.2 (2.5) 

1) ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ 
2) มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน 

มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง  ม.2 (2.6) 

1) ครูดาริษา  แสงสิทธุ์ 
2) ครูดวงมณี  ค าป่าแลว 
3) มาสเตอร์พีรพงษ์    บัวเหลือง 

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

1) มาสเตอร์ญาณิน  ศิริไพศาลประเสริฐ 
2) ครูภวดี   ศรีใจ 

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (มำตรฐำนที่ 14) 
มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่
ก ำหนด 

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม (มำตรฐำนที่ 15) 
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
และส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

1) ครนูงนภัส  สมณะ 
2) ครจูิดาภา  ชัยสงคราม 

 
 3.7 คณะอนุกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำ และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง มีหน้าที่ ติดตามผลการด าเนินการ และให้
ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
  3.7.1  ภราดา วิทยา  เทพกอม  ประธานกรรมการ 
 3.7.2  มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
 3.7.3  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   กรรมการ 
 3.7.4  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   กรรมการ 
 3.7.5  มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ   กรรมการ 
 3.7.6  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต  กรรมการ 
 3.7.7  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  กรรมการ 
 3.7.8  ครูอรุณี  มงคล   กรรมการและเลขานุการ 
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   3.8 คณะอนุกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มีหน้าที่ รวบรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง น าเสนอแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แก่ต้นสังกัด และ
เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

3.8.1  ครูอรุณี  มงคล   ประธานกรรมการ 
3.8.2  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  กรรมการ 
3.8.3  มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก  กรรมการ 
3.8.4  ครูมยุรี  ท าทอง   กรรมการและเลขานุการ  

 
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว

ข้างต้นให้มีประสิทธิผล 
 

สั่ง ณ วันที่   1   กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
 
 

                       
 

 (ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์) 
         ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ 

 

 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินตนเองโรงเรียนมง

ฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบอนุมัติให้น ารายงานการประเมินตนเอง ไปวางแผนพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไปและเผยแพรแ่ก่ผู้เกี่ยวข้อง 
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4. ผลกำรประเมินภำยนอกของ สมศ.(รอบแรก – รอบ 4)  
 

 
 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
โดย  ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

***************** 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 
49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดย
ค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มี
การประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครึ่งในทุกป้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
น าเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการประเมินภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
รอบแรก เมื่อวันที่ 10-12 กันยำยน พ.ศ. 2544 

มำตรฐำน เกณฑ์คุณภำพมำตรฐำน 
ควรปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้านผู้เรียน    
ด้านครผูู้สอน    
ด้านผู้บริหาร    
 
รอบสอง เมื่อวันที่ 24-26 มกรำคม พ.ศ. 2548 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 
ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ด้านผู้เรียน     
ด้านคร ู     
ด้านผู้บริหาร     
 
รอบสำม เมื่อวันที่ 8-10 สิงหำคม พ.ศ. 2554 

 
กลุ่มตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภำพ 
ต้องปรับปรุง
อย่ำงเร่งด่วน 

ต้องปรับปรุง พอใจ ดี ดีมำก 

พื้นฐาน      
อัตลักษณ ์      
มาตรการส่งเสรมิ      
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รอบสี่ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
มำตรฐำน ผลกำรประเมิน SAR ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19 

ควรปรับปรุง พอใช้ ดี 
คุณภาพของผู้เรียน    
กระบวนการบริหารและการจัดการ    
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
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5.  โครงสร้ำงหลักสูตร เวลำเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2563 

โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 
1.2 คณิตศาสตร์ 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ
การด ารงชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

160 ช.ม.(4นก.) 
 

40 ช.ม.(1 นก.) 
 
 

120 ช.ม.(3 นก) 

160ช.ม.(4นก.) 
 

40ช.ม.(1 นก.) 
 
 

120ช.ม.(3 นก) 

160ช.ม.(4นก.) 
 

40ช.ม.(1 นก.) 
 
 

120ช.ม.(3 นก) 

320ช.ม.(8นก.) 
 

80ช.ม.(2 นก.) 
 
 

240ช.ม.(6 นก) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 120ช.ม. (3 นก. ) 
1.6 ศิลปะ 80 ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 120ช.ม. (3 นก. ) 
1.7 การงานอาชีพ 80 ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 120ช.ม. (3 นก. ) 
1.8 ภาษาต่างประเทศ 120 ช.ม.(3 นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 240ช.ม.(6นก.) 
รวมเวลำเรียน(พื้นฐำน) 880 ช.ม.(22นก.) 880 ช.ม.(22นก.) 880 ช.ม.(22นก.) 1640 ช.ม.(35นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 360ช.ม. 
3.รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 
200 ชั่วโมง 

ปีละไม่น้อยกว่า 
200 ชั่วโมง 

ปีละไม่น้อยกว่า 
200 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกว่า 1600 ชั่วโมง 

เวลำเรียนรวมทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 1200 

ชั่วโมง / ปี 
ไม่น้อยกว่า 1200 

ชั่วโมง / ปี 
ไม่น้อยกว่า 1200 

ชั่วโมง / ปี 
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 

3600 ชั่วโมง 
หมำยเหตุ     

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1 – ม.3 ) เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  โดยก าหนดให้เรียนสาระ
ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง / ปี จ านวน 1 หน่วยกิต ตามแนวปฏิบัติ ท่ี ศธ.04010/ว810 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2552 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4 – ม.6 ) เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  โดยก าหนดให้เรียน
สาระประวัติศาสตร์ 80 ชั่วโมง ตลอด 3  ปี จ านวน 2 หน่วยกิต  

3. การจัดการเรียนการสอนหน้าท่ีพลเมือง โรงเรียนจัดรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยเพิ่มตามหนังสือที่  ศธ 
04010 /ว778 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 

4. โครงสร้างเวลาเรียนเป็นไปตามค าสั่ง สพฐ. ท่ี 110/2555 เรื่อง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร ์

 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

 ภูมิศาสตร ์

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพ 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมสำระพ้ืนฐำนทั้งหมด 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 
120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจดัเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำ

บังคับเรยีนทุกแผนกำรเรียน) 
   

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ( Cambridg IGSCE English as a Secon Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง  (1 นก.) (1 นก.)  
รำยวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     
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-     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
- คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International Mathemetics) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม .(1นก.)  
-    ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 360 ช.ม. (9 นก.) 360 ช.ม. (9 นก.) 360 ช.ม. (9 นก.) 

รวมสำระเพ่ิมเติมทั้งหมด 620 ช.ม. (16.5 นก.) 520 ช.ม. (14 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 
1,220 ช.ม. (31.5 

นก.) 
1,160 ช.ม. (30 

นก.) 
1,200 ชม. (27 

นก.) 
เวลำเรียนรวมทั้งหมด 1,340 ช.ม. 1,280 ช.ม. 1,320 ช.ม. 

 

 

โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นภำษำไทย) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.( 1นก.) 
การงานอาชีพ 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน 
- ชมรม 

120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  (Cambridg IGSCE English as a Second 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 

หมำยเหตุ รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมวิถีประจ าวันของ

โรงเรียน ในกิจกรรม Homeroom กิจกรรมส าคญัของโรงเรยีน โดยมีคูม่ือช้ีแจง เพื่อการตึค่ากิจกรรมเปน็คะแนนและตัดสินผลการเรียน

เป็นรายภาคเรียน 
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Language) 
วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 
น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  

 

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นภำษำไทย) 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International 
Mathemetics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
 

40 ช.ม .(1นก.)  

พัฒนาทักษะภาษาไทย 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  
โครงงานภาษาไทย / วิจัยทางภาษาไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 
เวลำเรียนรวมทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นภำษำอังกฤษ) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
80 ช.ม.(2นก.) 

 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
80 ช.ม.(2นก.) 

 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน 
- ชมรม 

120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridg IGSCE English as a Second 

Language) 
80 12ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 

วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 
น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  
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แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นภำษำอังกฤษ) 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
- คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International Mathemetics) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม .(1นก.)  
- ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
- เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
- ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
- ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  
- โครงงานภาษาอังกฤษ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมท้ังหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นฟิสิกส)์ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน)  

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened 

Science) 
80 ช.ม. (2 นก.) 

80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง  (1 นก.)  (1 นก.)  
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แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นฟิสิกส)์ 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International 
Mathemetics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม .(1นก.)  

ความถนัดทางฟิสิกส์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  
ระเบียบวิจัย การสืบเสาะและการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 20 (0.5 นก.)   
โครงงานฟิสิกส์  20 (0.5 นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นเคมี) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 
(รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridg IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 121 ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง ( 1นก.) (1นก.)  
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แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นเคมี) 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
เคมี 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International 

Mathemetics) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

40 ช.ม .(1นก.)  

ความถนัดทางเคมี 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  
ระเบียบวิจัย การสืบเสาะและการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 20 (0.5 นก.)   
โครงงานเคมี  20 (0.5 นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นชีววิทยำ) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำท่ีสถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 
(รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridg IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 122 ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1นก.)  
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แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นชีววิทยำ) 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International 
Mathemetics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม .(1นก.)  

ความถนัดทางชีววิทยา 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  
ระเบียบวิจัย การสืบเสาะและการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 20 (0.5 นก.)   
โครงงานชีววิทยา  20 (0.5 นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นคณิตศำสตร์) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 
(รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridg IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 123 ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
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แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นคณิตศำสตร์) 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International 
Mathemetics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม .(1นก.)  

ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  
โครงงานคณิตศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 
(รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridg IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง (1นก.) (1นก.)  
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แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์) 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International 
Mathemetics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม .(1นก.)  

ความถนัดทางคอมพิวเตอร์ 40 ชม. ( 1นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  
การเขียนโปรแกรมบนเว็บภาษา PHP 40 ชม. ( 1นก.)   
โครงงานวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นวิศวกรรม) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำท่ีสถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 
(รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridg IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง (1นก.) (1นก.)  
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แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เน้นวิศวกรรม) 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International 
Mathemetics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม .(1นก.)  

ความถนัดทางวิศวกรรม 40 ชม. ( 1นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  
โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร ์

 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

 ภูมิศาสตร ์

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สขุศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมท้ังหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจดัเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำ
บังคับเรยีนทุกแผนกำรเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridg IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 

รำยวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     
ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   
วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
การอ่านเชิงวิเคราะห ์   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 40 ช.ม. ( 1 นก.)   
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การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  40 ช.ม. ( 1 นก.)  
ศาสนาสากล  40 ช.ม. ( 1 นก.)  
กฎหมายน่ารู ้   40 ช.ม. ( 1 นก.) 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น   40 ช.ม. ( 1 นก.) 

 

โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-ค ำนวณ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน ศิลป์-ค ำนวณ    
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridg IGSCE International Mathemetics) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม .(1นก.)  
คณิตศาสตร์ชีวิตประจ าวัน 80 ช.ม. ( 2 นก.)   
คณิตศาสตร์ธุรกิจ  80 ช.ม. (2 นก.)  
ทักษะทางคณิตศาสตร์    80 ช.ม. (2 นก.) 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง (1นก.) (1นก.)  

รวมสำระเพิ่มเติมทั้งหมด 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 440 ช.ม. (15 นก.) 
รวมสำระพื้นฐำนและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,000 ชม. (29 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม.  1,440 ช.ม.  1,120 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  แผนกำรเรียนศิลป์-ดนตรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร ์

 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

 ภูมิศาสตร ์

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมท้ังหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 
นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจดัเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำ
บังคับเรยีนทุกแผนกำรเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridg IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  80 ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 

รำยวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     
ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   
วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
การอ่านเชิงวิเคราะห ์   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
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ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 40 ช.ม. ( 1 นก.)   
การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  40 ช.ม. ( 1 นก.)  
ศาสนาสากล  40 ช.ม. ( 1 นก.)  
กฎหมายน่ารู ้   40 ช.ม. ( 1 นก.) 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น   40 ช.ม. ( 1 นก.) 

 

โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  แผนกำรเรียนศิลป-์ดนตรี 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน ศิลป์-ดนตร ี    

มุมมองโลก (Cambridg IGSCE Globla Perspective) 40 ช.ม. (1นก. 40 ช.ม. (1นก.  

ทฤษฎีดนตรี 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 
โสตทักษะ 80 ช.ม. ( 2 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
ปฏิบัติการดนตรี 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 
พื้นฐานเปียโน 40 ช.ม. (1นก.)   
เทคโนโลยีดนตรี  40 ช.ม. (1นก.)  
ความสามารถทางดนตรี ( Musicianship)   40 ช.ม. (1นก.) 
การแสดงผลงานทางดนตรี   40 ช.ม. (1นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  
รวมทั้งหมดเวลำสำระเพิ่มเติม 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 600 ช.ม. (15 นก.) 
รวมทั้งหมดเวลำท้ังหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,160 ชม. (29 นก.) 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม. 1,440 ช.ม. 1,1600 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-ฝร่ังเศส 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร ์

 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

 ภูมิศาสตร ์

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมท้ังหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 
นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจดัเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำ
บังคับเรยีนทุกแผนกำรเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridg IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 

รำยวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     
ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   
วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
การอ่านเชิงวิเคราะห ์   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
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ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 40 ช.ม. ( 1 นก.)   
การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  40 ช.ม. ( 1 นก.)  
ศาสนาสากล  40 ช.ม. ( 1 นก.)  
กฎหมายน่ารู ้   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น   80 ช.ม. ( 2 นก.) 

 

โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-ฝร่ังเศส 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน ศิลป์-ฝรั่งเศส    
ภาษาฝรั่งเศส 160 ช.ม. (4 นก.) 160 ช.ม. (4 นก.) 160 ช.ม. (4 นก.) 
ภาษาฝรั่งเศส ฟัง –พูด 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
มุมมองโลก (Cambridg IGSCE Globla Perspective) 40 ช.ม. (1นก.)   
หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) ( 1 นก.)  

รวมทั้งหมดเวลำสำระเพิ่มเติม 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 520 ช.ม. (13 นก.) 
รวมทั้งหมดเวลำท้ังหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,080 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม.  1,440 ช.ม. 1,080 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-จีน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร ์

 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

 ภูมิศาสตร ์

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมท้ังหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 
นก.) 

640 ชม.(16 
นก.) 

560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจดัเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำ
บังคับเรยีนทุกแผนกำรเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridg IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 

รำยวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     
ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   
วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
การอ่านเชิงวิเคราะห ์   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
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ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว    
การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
ศาสนาสากล  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
กฎหมายน่ารู ้   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น   80 ช.ม. ( 2 นก.) 

 

โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-จีน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน ศิลป์-จีน    

มุมมองโลก (Cambridg IGSCE Globla Perspective) 40 ช.ม. (1นก.)   

ภาษาจีน 160 ช.ม. (4 นก.) 160 ช.ม. (4 นก.) 160 ช.ม. (4 นก.) 
ภาษาจีน ฟัง –พูด 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) ( 1 นก.)  

รวมทั้งหมดเวลำสำระเพิ่มเติม 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 520 ช.ม. (13 นก.) 
รวมทั้งหมดเวลำท้ังหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,080 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม.  1,440 ช.ม. 1,080 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศกึษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร ์

 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

 ภูมิศาสตร ์

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมท้ังหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 
นก.) 

640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจดัเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำ
บังคับเรยีนทุกแผนกำรเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridg IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combiened Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  
- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   40 ช.ม.(1นก.) 

รำยวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     
ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   
วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
การอ่านเชิงวิเคราะห ์   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
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ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว    
การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
ศาสนาสากล  80 ช.ม. ( 2 นก.)  
กฎหมายน่ารู ้   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น   80 ช.ม. ( 2 นก.) 

 

โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-ญ่ีปุ่น 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน ศิลป์-ญ่ีปุ่น    

มุมมองโลก (Cambridg IGSCE Globla Perspective) 40 ช.ม. (1นก.)   

ภาษาญี่ปุ่น 160 ช.ม. (4 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ภาษาญี่ปุ่น ฟัง –พูด 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) ( 1 นก.)  

รวมทั้งหมดเวลำสำระเพิ่มเติม 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 520 ช.ม. (13 นก.) 
รวมทั้งหมดเวลำท้ังหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,080 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม.  1,440 ช.ม. 1,080 ช.ม. 
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โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ English Programme 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. (2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม. (3 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 

120 ช.ม. (3 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 
 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
การงานอาชีพ 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลำ(พื้นฐำน) 580 ช.ม. (14.5 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน 
- ชมรม 

120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 
(รำยวิชำบังคับเรียนทุกแผนกำรเรียน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ( Cambridge IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   
- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1 นก.)  
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   80 ช.ม.(2 นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  
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ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ English Programme 

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 
-    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge IGCSE Mathematics) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
-    ฟิสิกส์ (Cambridge IGCSE Physics) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
-    เคมี (Cambridge IGCSE Chemistry) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
-    ชีววิทยา (Cambridge IGCSE Biology) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
-    มองโลกศึกษา (Cambridge IGCSE Global Perspectives) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.)  

รวมเวลำเรียน(สำระเพิ่มเติม) 740 ช.ม. (18.5 นก.) 720 ช.ม. (18 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมเวลำเรียน(สำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติม) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,360 ช.ม. (34 นก.) 1,080 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,440 ช.ม. 1,480 ช.ม. 1,200 ช.ม. 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมวิถีประจ าวันของ

โรงเรียน ในกิจกรรม Homeroom กิจกรรมส าคญัของโรงเรยีน โดยมีคูม่ือช้ีแจง เพื่อการตึค่ากิจกรรมเปน็คะแนนและตัดสินผลการเรียน

เป็นรายภาคเรียน 

 



176 

 

โครงสร้ำงเวลำ หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-ธุรกิจ English Programme 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประวัติศาสตร ์

 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร ์

 ภูมิศาสตร ์

120 ช.ม.(3 นก.) 
40 ช.ม.(1 นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2 นก.) 
 

120 ช.ม. (3 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2 นก.) 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2 นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม.(1 นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม.(1 นก.) 
การงานอาชีพ 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมท้ังหมดเวลำ(พื้นฐำน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 
120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
 รำยวิชำที่สถำนศึกษำจดัเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น (รำยวิชำ

บังคับเรยีนทุกแผนกำรเรียน) 
   

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ( Cambridge IGSCE English as a Second 

Language) 
80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1 นก.)  
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1 นก.) 
- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OX   80 ช.ม.(2 นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  

รำยวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     
-     คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
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-    เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Cambridge IGCSE Economics) 160 ช.ม. (4 นก.)   
-    ธุรกิจท่องเที่ยวพ้ืนฐาน (Cambridge IGCSE Travel and Tourism) 120 ช.ม. (3 นก.)   
-    การบัญชีพื้นฐาน (Cambridge IGCSE Accounting)  120 ช.ม. (3 นก.)  
-    ธุรกิจศึกษา (Cambridge IGCSE Business Studies)  120 ช.ม. (3 นก.)  

-    มองโลกศึกษา (Cambridge IGCSE Global Perspectives) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.)  

 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำรเรียนศิลป์-ธุรกิจ English Programme 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลำ/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 
รำยวิชำเลือกเสรี (เลือกเรียน 1 รำยวิชำ) 
-     ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
      (Cambridge English for Business Communication) 
-    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

-     พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์   120 ช.ม. ( 3 นก.) 
-     การอ่านคิดวิเคราะห์   80 ช.ม. (2 นก.) 
-     กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้   40 ช.ม. (1 นก.) 
-     รัฐศาสตร์เบื้องต้น   40 ช.ม. (1 นก.) 

รวมเวลำเรียน(สำระเพิ่มเติม) 740 ช.ม. (18.5 นก.) 680 ช.ม. (17 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 
รวมเวลำเรียน(สำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติม) 1,340 ช.ม. (33.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,120 ชม. (28 นก.) 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,460 ช.ม. 1,440 ช.ม. 1,240 ช.ม. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมวิถีประจ าวันของ

โรงเรียน ในกิจกรรม Homeroom กิจกรรมส าคญัของโรงเรยีน โดยมีคูม่ือช้ีแจง เพื่อการตึค่ากิจกรรมเปน็คะแนนและตัดสินผลการเรียน

เป็นรายภาคเรียน 
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