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สรปุผลดำ�เนนิก�รภ�คเรยีนที ่1/2565
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิย�ลยั
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ส�รจ�กผูอ้ำ�นวยก�ร

ภร�ด� ดร.ชำ�น�ญ เหล�่รกัผล
ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนมงฟอรต์วทิย�ลยั

MONTFORT COLLEGE

  โรงเรยีนมงฟอรต์วทิย�ลยั   ขอตอ้นรบั
ผูป้กครองทกุท�่นและนกัเรยีนทีร่กัทกุคน 

               เข�้สูป่กี�รศกึษ� 2565 
ตลอดระยะเวล� 3 ป ี ทีผ่�่นม� เร�ทกุคนไดเ้ผชญิกบั

วกิฤตก�รณข์องก�ร แพรร่ะบ�ดโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรน� 2019          
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่วถิกี�รดำ�เนนิชวีติของทกุคนทัว่โลก ทัง้ท�งด�้นสขุภ�พ พล�น�มยั 
เศรษฐกจิ และสงัคม โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ สง่ผลกระทบเปน็อย�่งม�กตอ่ก�รจดัก�รศกึษ� 
ในขณะทีก่ำ�ลงัเผชญิกบัสถ�นก�รณท์ีย่งัไมเ่ปน็ปกตนิี ้ โรงเรยีนมงฟอรต์วทิย�ลยั พย�ย�ม
อย�่งเตม็ทีใ่นก�รแกไ้ขปญัห�ต�่งๆทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัก�รเรยีนรูอ้ย�่งมคีณุภ�พ
มมี�ตรฐ�นส�กลต�มวถิมีงฟอรต์ โดยอ�ศยัเทคโนโลยผี�่นชอ่งท�งก�รสือ่ส�รในหล�ก
หล�ยรปูแบบ ดว้ยคว�มมมุ�นะ พย�ย�มของคณุคร ู และบคุล�กรทกุฝ�่ยของโรงเรยีนที่
ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รจดัก�รศกึษ� ทีไ่มต่อ้งก�รใหน้กัเรยีนสญูเสยีโอก�ส ก�ร
เรยีนรู ้ และหยดุชะงกัไปกบัวกิฤตโรคระบ�ด เพือ่เตรยีมนกัเรยีนใหม้คีว�มพรอ้มทีจ่ะปรบัตวั
ไปสูก่�รเรยีนรูใ้นรปูแบบต�่งๆ อนัเปน็ทกัษะสำ�คญัประก�รหนึง่ทีจ่ะทำ�ใหน้กัเรยีนประสบ
คว�มสำ�เรจ็ในอน�คต บร�เดอร ์ เชือ่มัน่ว�่ ผลของคว�มสำ�เรจ็ทีผ่�่นม�เกดิจ�กคว�มรว่ม
มอืรว่มใจ คว�มจรงิใจ และคว�มเข�้ใจทีจ่ะรว่มกนัแกไ้ขปญัห�ทีเ่กดิขึน้ของบคุล�กรของ
โรงเรยีน ท�่นผูป้กครอง นกัเรยีน และทกุฝ�่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ลว้นเปน็กำ�ลงัสำ�คญั รวม
ทัง้เปน็แรงผลกัดนั ใหก้�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิย�ลยั มคีว�มเขม้แข็ง 
ส�ม�รถพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ไปสูอ่น�คตไดอ้ย�่งมัน่คงและยัง่ยนื

      ในโอก�สนี ้ บร�เดอร ์ ขอขอบคณุ คณุคร ู นกัเรยีนและผูป้กครองทกุท�่นทีใ่หค้ว�ม
ไวว้�งใจ และใหก้�รสนบัสนนุโรงเรยีนเสมอม� ขอเปน็กำ�ลงัใจและขอพระพรขององคพ์ระ        
ผูเ้ปน็เจ�้ ไดป้ระท�นพระพรแกท่กุท�่นใหม้คีว�มสขุ คว�มเจรญิ มสีขุภ�พแข็งแรง และเตม็
เปีย่มไปดว้ยคณุธรรม และคว�มดใีนก�รดำ�เนนิชวีติตลอดไป
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ล�นดนตรแีละกจิกรรม อ�ค�รเซนตแ์มรี่
เริม่ดำ�เนนิก�รตลุ�คม 2565

MONTFORT COLLEGE 2023
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ก�รจดัก�รศกึษ�มงฟอรต์ สูโ่ลกอน�คต
“Montfort Hybrid Learning Model & Using Blended Technology”

…………………………………………………………..
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 โรงเรียนลำาดับที่	 3	 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เปิดทำาการ

สอนอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2475	(ค.ศ.	1932)		ตามเจตนารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์	มารี	

กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต		ซึ่งมุ่งให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรม	ผ่านกระบวนการทางการศึกษา	ภายใต้การดูแลของคณะภราดา

ผู้ยึดมั่นในคติธรรม	ความเด็ดเดี่ยวมานะของนักท่านนักบุญมงฟอร์ต	จึงก่อเกิด	 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน	ที่ว่า	 โรงเรียน

แห่งคุณภาพ	และมาตรฐานสากล	ตามวิถีมงฟอร์ต		โดยมีปรัชญาอยู่	2	ประการ	คือ	

	 1	จุดมุ่งหมายของชีวิต	คือ	การรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง	อันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต

	 2.	LABOR	OMNIA	VINCIT	ความวิริยะ	อุตสาหะ	นำามาซึ่งความสำาเร็จ

	 โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกคนมีอัตลักษณ์ตาม	 “วิถีมงฟอร์ต”	 คือ	 เป็นบุคคลที่“ยึดมั่น

ในสัจธรรม	 มีวิริยะอุตสาหะ	 และรับผิดชอบต่อสังคม”	 ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำาคัญสูงสุด	 จึงหล่อหลอมและ

ปลูกฝังให้นักเรียนซึมซับคุณค่าของพระวรสารซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน		

สรปุผลดำ�เนนิก�รภ�คเรยีนที ่1/2565
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 “วิถีมงฟอร์ต” ซึ่งเป็นวัฏจักรแห่งการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา	ดังคำาขวัญของโรงเรียน	ที่มุ่งให้

นักเรียน	เป็นบุคคลที่	“อิ่มเอิบ	อบอุ่น	อารี	มีคุณธรรม	คุณภาพสากล”	

 อิ่มเอิบ คือ	การพัฒนาศักยภาพทุกมิติได้แก่ด้านสังคม	ร่างกาย	ปัญญา	อารมณ์	สติปัญญา	

 อบอุ่น	คือ	เป็นที่พักพิงได้	น่าอยู่ใกล้ชิด	

 อารี 	คือ	มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	นำาตัวเองเป็นผู้ให้แก่สังคม	และเพื่อนมนุษย์

 มีคุณธรรม คือ	มีความดีและความสุขในตน	ปฏิบัติธรรมเหมาะกับบริบท	

     คุณภาพสากล	คือ	มีทักษะ	มีความรู้	ความสามารถเพียงพอและดำารงตนอยู่ได้ในโลกสากล

	 ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2565	โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ	ตามมาตรฐานสากล	และมุ่งพัฒนาในทุก

ด้าน	ดังนี้

  ด�้นก�รบรหิ�รจดัก�ร
		 ภายใต้การบริหารจัดการที่มี	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย			

ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล			ดำารงตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการโรงเรียน		ภราดาศิริชัย	ผังรักษ์		ดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการ	มีครู	

และบุคลากรทางการศึกษา	ทั้งชาวไทย	และชาวต่างประเทศ	จำานวน	230	คน		พนักงาน	นักการจำานวน	58	คน	นักเรียนจำานวน		

3,200	คน		โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนแบ่งออกเป็น	5	ฝ่ายประกอบด้วย	ฝ่าย	วิชาการ	ฝ่ายกิจการนักเรียน	ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป	ฝ่ายธุรการ	-	การเงิน	และสำานักผู้อำานวยการ

    



Montfort College Newsletter  
6 : Montfort College, Chiang MainewsMC

      ด�้นวชิ�ก�ร 
	 	 	 	 	 	 โรงเรียนได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การพัฒนาอัจฉริยะภาพแก่นักเรียน	 เพื่อตอบสนองความหลากหลายทางพหุปัญญา	 เติมเต็ม

ศักยภาพ	ตามความสามารถ	ความถนัด	และความสนใจของนักเรียน	รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอบสนองตามความ

ต้องการของผู้เรียน	 ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดแผนการเรียนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	 ทำาให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เด่นชัด	มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ	และระดับนานาชาติ	ระดับชาติ	อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	

 

น�ยญ�ณรกั ถ�วรรุง่กจิ ม. 5/2 

รางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

ระหว่างประเทศ	ประจำาปี	พ.ศ.	2565	

ระหว่างวันที่	10	–	18	กรกฎาคม	2565	

ณ	กรุงเยเรวาน	สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

น�งส�วอยัยญ์ด� เกรยีงไกรศกัดิ ์ม. 5/5 

รางวัล Winner	การแข่งขันโครงการ	Swift	Student	Challenge	ในงานนักพัฒนาของบริษัท	

	(Apple	Worldwide	Developers	Conference:	WWDC)	2022	จัดโดย	Apple	Inc.	สหรัฐอเมริกา

โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์	Packaging	contains	activated	carbon	from	longan	seeds,	emit-

ting	orange	essential	oil	&	inhibiting	ripening	of	mango	during	the	transportation	ระดับ

นานาชาติ	ณ	ประเทศ	แคนาดา	ในงาน		The	7th	International	Invention	Innovation	Compe-

tition	in	Canada,	iCAN	2022	ได้รับ	รางวัลเหรียญเงิน	พร้อมรางวัลพิเศษอีก	2	รางวัล

สมาชิกในทีม	ได้แก่

นายแคน เซ็นกลาง ม.6/1 , น.ส.สิริอาภา  ปันทุราภรณ์ ม.4/2 , นส.ภูษณิศา รู้แหลม ม.4/8 , 

นายกฤตภัทร์ การนา ม.4/6 , นายบารมี ลีละยุทธโยธิน ม.4/7

หลกัสตูรสถ�นศกึษ� ทำ�เนยีบคนเกง่
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โครงงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์	Portable	CO2	capture	contained	rice	husk	ash	modified	

with	organic	amine	as	adsorbent	ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ	ณ	ประเทศแคนาดา	ในงาน		

The	7th	 International	 Invention	 Innovation	Competition	 in	Canada,	 iCAN	2022	 ได้รับ

รางวัลเหรียญเงิน พร้อมรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล  

สมาชิกในทีม ได้แก่

นส.พิมพ์ชนา การนา ม.6/3 , นายปภาวิน รูปศรี ม.6/2 , นส.กิรณา จำาปาวัลย์ ม.5/3 ,                   

นายคณาธิป ธรรมบัญชา ม.5/6

 

น�งส�วณชิ�รศัม ์  พรธญัประสทิธิ ์ม. 6 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1	การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติประจำาปี		2565

ภายใต้	Theme	:	Our	real	choices	are	made	without	us	realising	it.

จัดโดย	สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ		สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ร่วมกับ	สมาคมการพูด

ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

น�งส�วพชิญ�พร ทพิยเ์กสร ม. 3/6 
รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ระหว่างวันที่	10-13	

กรกฎาคม	2565	ณ	อ่างเก็บน้ำาทุ่งดอกกราย	จังหวัดระยอง	และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมชาติไทย

ไปแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีนานาชาติ	ที่ประเทศ	กรีซ

ทั้งนี้ในทุกปีการศึกษา	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ของโรงเรียนมากกว่าร้อยละ	90	ประสบผล

สำาเร็จในการเข้าศึกษาต่อในคณะ	และมหาวิทยาลัยชั้นนำาทั้งใน	และต่างประเทศ
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     ด�้นบคุล�กร  
	 	 	 โรงเรียนให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร	 โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการ	 และแนวทาง

ที่หลากหลาย	 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้	 	 ทักษะเฉพาะทาง	 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 และส่งเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ	 (Professional	 Learning	 Community:	 PLC)	 ให้บุคลากรมีความรู้และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก	เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	โดยมุ่งให้เกิดผลต่อสมรรถนะทางวิชาชีพสำาหรับครูและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน

     

     กจิกรรม In-house Training  
			กิจกรรม	In-house	Training	ในวันพุธที่	2	ของแต่ละ

เดือน	 กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กันภายในโรงเรียน	 โดยมีเพื่อนครูเป็นวิทยากรแบ่งปัน

ความรู้	เทคนิคการเรียนการสอน	การทำางาน

     

  กจิกรรม Happy Wednesday   

กิจกรรม	 Happy	 Wednesday	 Happy	 Workplace	

สำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ในวันพุธที่	 1,3	

ของแต่ละเดือน					
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      ด�้นเทคโนโลย ี
						บนโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันนี้	การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่	ทุกเวลา	แม้แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	 2019	 ที่การเรียนรู้จะหยุดนิ่งไม่ได้	 โรงเรียนตระหนักและให้ความสำาคัญในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	

เพื่อให้การจัดการศึกษาดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	และเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น	Smart	School	ทีมีคุณภาพ	

	 	 	 	 	 	 โรงเรียนได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี	ครูเปลี่ยนวิธีการสอน	นักเรียนปรับวิธีการเรียน	บุคลากรทางการศึกษาเข้ามาร่วมดูแล	

ติดตามนักเรียน	 (monitor)	 ในขณะเรียนออนไลน์	 และผู้ปกครองให้การสนับสนุน	 นับเป็นรูปแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด			ครูผู้สอนมีการนำาโปรแกรม	และ	Application	ต่างๆ	ทั้งสำาเร็จรูปและผลิตขึ้นเองมาใช้	ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

เรียน	 มีการพัฒนาห้องเรียนทุกห้องเรียนเป็น	 Smart	 Classroom	 ซึ่งมีระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อำานวยความสะดวกและ

มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ	Onsite	 และ	Online	 นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนยังมี

การจัดกิจกรรมออนไลน์	เช่น	การโฮมรูมออนไลน์	การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ	การแนะแนวการศึกษาต่อ	การจัดค่าย	Com-

petency	 Based	 Learning	 การจัดกิจกรรมพันธสัญญา	 กิจกรรมคริสต์มาส	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 Cultural	 Exchange	

Programme	ในรูปแบบ	Virtual	Interactive	Activity	ร่วมกับนักเรียนในประเทศสิงคโปร์		ฯลฯ		
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     โรงเรยีนมคีว�มมุง่มัน่พฒัน�ในทกุๆ ด�้น เพือ่ธำ�รงไวซ้ึง่ชือ่เสยีงและคณุภ�พ
ในก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนมงฟอรต์วทิย�ลยั 

     “มงฟอรต์ 90 ป ีอญัมณลี�้นน�” 
จ�กทศวรรษแหง่คว�มรุง่เรอืง สู ่ศตวรรษแหง่คว�มรุง่โรจน ์
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ผลก�รแข่งขนั
ด�้นวชิ�ก�ร กฬี� และดนตรี

พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565
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ระดบัน�น�ช�ติ

ทำ�เนยีบคนเกง่

พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565ด�้นวชิ�ก�ร

น�ยญ�ณรกั ถ�วรรุง่กจิ 
นกัเรยีนระดบัชัน้ ม.5/2

ร�งวลั เหรยีญทอง 
ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ	ประจำาปี	พ.ศ.	2565	

จัดขึ้นตั้งแต่วันที่	10	–	18	กรกฎาคม	2565	ณ	กรุงเยเรวาน	

สาธารณรัฐอาร์เมเนีย.

น�งส�วอยัยญ์ด� เกรยีงไกรศกัดิ ์
ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี ่5 /5 

ร�งวลั Winner 
การแข่งขันโครงการ	Swift	Student	Challenge	

ในงานนักพัฒนาของบริษัท	 (Apple	 Worldwide	 Developers	 Confer-

ence:	WWDC)	2022	จัดโดย	Apple	Inc.	สหรัฐอเมริกา

น�งส�วสรุภ�พร สงิหลก
ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี ่5 /4

ร�งวลั Bronz Award in Science category
การแข่งขันโครงการ	Swift	Student	Challenge	

ในการแข่งขัน	Philippine	International	Math	and	Science	Olympics

(PIMSO)	2022	:	April	22	-25,	2022
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ระดบัน�น�ช�ติ

ทำ�เนยีบคนเกง่

ก�รแข่งขนัร�ยก�ร “WORLD INVENTION CREATIVE 
OLYMPIC”(WICO) ทีป่ระเทศเก�หลใีต ้ 

ในวนัที ่4-6 สงิห�คม 2565 ณ กรงุโซล เก�หลใีต้

กลุม่ที ่1 นวตักรรม Innovative Testing Equipment for 
pm 2.5 Filter Efficiency of Surgical Mask

ไดร้บัร�งวลั เหรยีญทอง
1.น�ยจริฏัฐ ์วรรณฤมล       2.น.ส.พมิพ์พชิช� ทศิเมอืง
3.น.ส.กจิจวฒัน ีสว�่งแสง  4.น.ส.ธนกมล วรรณส�ร
5.น�ยณฐัวฒัน ์สำ�ลี

กลุม่ที ่3 นวตักรรม
Gel ball contain activated carbon and chem-
icals for extending the postharvest life of cut 

rose flowers.
ไดร้บัร�งวลั เหรยีญทอง

                 1.น�งส�วธรรมธ์รี� พฤทธิพ์รธรี�
                 2.น�ยปญุญ�คม ยศถ�มี
—                 กบั Ar Arrisa และ Baibua 
                                 BaibuaBb

กลุม่ที ่2 นวตักรรม Packaging contains ac-
tivated carbon from longan seeds. Emitting 
orange essential oil & inhibiting ripening of 

mango during the transportation
ไดร้บัร�งวลั เหรยีญทอง

1.น�งส�วสริอิ�ภ� ปนัทรุ�ภรณ์
2.น�งส�วภษูณศิ� รูแ้หลม

3.น�ยกฤตภทัร ์ก�รน�
4.น�ยบ�รม ีลลีะยทุธโยธนิ

5.น�ยวฒุภิทัร เดชประทมุ

พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565ด�้นวชิ�ก�ร
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ระดบัน�น�ช�ติ

ทำ�เนยีบคนเกง่

พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565ด�้นวชิ�ก�ร

กลุม่ที ่4 นวตักรรม An innovation of food 
packaging from Imperata cylindrica Beauv 
tissues coated with concentrated tannins

ร�งวลั เหรยีญทอง
       1. น�งส�วทพิยน์ำ�พ� โสขุม�
      2. น�ยภทัรวรรธน ์กจิศกัดิ์
      3. น�ยธนวฒัน ์เยน็ฉำ�่
      4. น�งส�วจ�รพุชิญ� ไชยร�ช

กลุม่ที ่6 นวตักรรม Encapsulation of Vicks 
VapoRub and red onion extract for Relieves 

nasal congestion from colds
ร�งวลัเหรยีญเงนิ

     1.น�ยคตี�ย ุภูจ่นัเมอืง
     2.น�ยปยิงักรู ตรงัวชัรกลุ
     3.น�ยศภุช�ต ิป�่ไร่

กลุม่ที ่7 นวตักรรม The Development of       
Effective Avocado Ripening Box

ร�งวลัเหรยีญเงนิ
      1.น�งส�วธญัญรตัน ์ระงบัพศิม์
     2.น�ยณเสฎฐพล นวพงศส์ริธีร

     3.น�ยนติธิร สงิหค์ร�ม

กลุม่ที ่5 นวตักรรม Portable CO2 capture 
contained rice husk ash modified with or-

ganic amine as adsorbent
ร�งวลั เหรยีญเงนิ

       1.น�งส�วพมิพ์ชน� ก�รน�
      2.น�งส�วกริณ� จำ�ป�วลัย์
      3.น�ยปภ�วนิ รปูศรี
      4.น�ยคณ�ธปิ ธรรมบญัช�
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ระดบัน�น�ช�ติ

ทำ�เนยีบคนเกง่

พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565ด�้นวชิ�ก�ร
ผลก�รแข่งขนัร�ยก�ร  ICAN 2022 (International Invention 

Innovation Competition in Canada 2022 ) เปน็ร�ยก�รจดัประกวด
ผลง�นนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์จดัขึน้ ณ ประเทศแคนน�ด� 

โตรอนโต ้ เมือ่วนัที ่ 27 สงิห�คม 2565

กลุม่ที ่1 นวตักรรม Innovative Testing Equipment for pm 2.5 
Filter Efficiency of Surgical Mask

ร�งวลัเหรยีญทอง และ 2 Special Awards
1.International special award World Invention Intellectual 

Property Associations (WIIPA) 2.Best Invention design award
1. น�ยจริฏัฐ ์วรรณฤมล

2. น�งส�วพมิพ์พชิช� ทศิเมอืง
3. น�ยคณ�ธปิ ธรรมบญัช�

กลุม่ที ่3 นวตักรรม Packaging contains activated 
carbon from longan seeds. Emitting orange essential 

oil & inhibiting ripening of mango during the 
transportation

ร�งวลัเหรยีญเงนิ และ 2 Special Awards
1. International special award 
   (Euro business Foundation )

2International special award (National
 sociation for Science and Research NASR)

      1.น�ยแคน เซน็กล�ง
2.น.ส.ภษูณศิ� รูแ้หลม

 3.น.ส.สริอิ�ภ� ปนัทรุ�ภรณ์
             4.น�ยกฤตภทัร ์ก�รน�

                                   5.น�ยบ�รม ีลลีะยทุธโยธนิ

กลุม่ที ่2 นวตักรรม Gel ball contain activated carbon 
and chemicals for extending the postharvest life of 

cut rose flowers.
ร�งวลัเหรยีญทอง 
และ 2 Special Awards

1)Canadian special award TISIAS 
   (CANNADA)

2)International special award (INDONESIA)
1.น�งส�วธนกมล วรรณส�ร

2.น�งส�วกจิจวฒัน ีสว�่งแสง
                      3.น�ยวฒุภิทัร เดชประทมุ
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ระดบัน�น�ช�ติ

ทำ�เนยีบคนเกง่

พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565ด�้นวชิ�ก�ร

กลุม่ที ่4 นวตักรรม An innovation of food packaging 
from Imperata cylindrica Beauv tissues coated with 

concentrated tannins
ร�งวลัเหรยีญเงนิ และ 1 Special Awards
International special award Norton University 

(Cambodia)
1.น�งส�วทพิยน์ำ�พ� โสขุม�

2.น�งส�วพมิพ์ปวณี ์ไพบลูยท์รพัยส์นิ
3.น�ยภทัรวรรธน ์กจิศกัดิ์
4.น�งส�วภรณช์นก เข่งค�้

กลุม่ที ่6 นวตักรรม The Development of 
Effective Avocado Ripening Box

ร�งวลัเหรยีญเงนิ และ 1 Special Awards
Turkish Inventors Association
1.น�งส�วธญัญรตัน ์ระงบัพศิม์
2.น�ยณเสฎฐพล นวพงศส์ริธีร

3.น�ยนติธิร สงิหค์ร�ม
4.น�งส�วภษูณศิ� รูแ้หลม

กลุม่ที ่7 นวตักรรม Portable CO2 capture contained 
rice husk ash modified with organic amine 

as adsorbent
ไดร้บัร�งวลั เหรยีญเงนิ และ 2 Special Awards

1.International special award World Invention 
Intellectual Property Associations (WIIPA)

2.Canadian special award TISIAS 
(CANNADA)

     1.น�งส�วพมิพ์ชน� ก�รน�
2.น�ยปภ�วนิ รปูศรี

3.น�งส�วกริณ� จำ�ป�วลัย์

กลุม่ที ่5 นวตักรรม Encapsulation of Vicks VapoRub 
and red onion extract for Relieves nasal congestion 

from colds
ร�งวลั เหรยีญเงนิ และ 2 Special Awards

1.Canadian special award TISIAS (Canada)
2.International special award Romanian 

Inventor Forum
        1 น�ยปยิงักรู ตรงัวชัรกลุ

   2.น�ยคตี�ย ุภูจ่นัเมอืง
3.น�ยศภุช�ต ิป�่ไร่
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ระดบัน�น�ช�ติ

ทำ�เนยีบคนเกง่

พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565

เดก็หญงิพชิญ�พร  ทพิยเ์กษร  ม.3/6
-ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมโครงการเรียนรู้กีฬาฤดูหนาว	ระหว่างวันที่	31	พ.ค.	-	14	มิ.ย	2565	

ณ	 ประเทศเกาหลีใต้	 และได้รับการคัดเลือกติดทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬา

โรลเลอร์สกีนานาชาติ	ทีป่ระเทศกรีซ

เดก็หญงิปร�ษยิ� ร�มโยธนิ  ม.3/3

ร�งวลั Grand Prize (100 คะแนนเตม็)
การประกวดรายการ	Musical	Theater,	Disney	IYMC	2022		International	

Youth	Music	Competition	Atlanta	,USA

ได้รับเชิญไปแสดงที่		The	DIMenna	Center	in	New	York	City.	USA 

ด�้นกฬี�- ดนตรี

น�งส�วพพิพตัคนงึ  ขวญัศรเีจรญิ  ม. 4 /8 

 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทกรุ๊ป(ทีม 5 คน)

ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิคชิงแชมป์เอเชีย	ครั้งที่7	

ระหว่างวันที่	3-5	กันยายน	2565	ณ	สนามกีฬาตะวันออกพัทยา	จังหวัดชลบุรี

น�ยน�ยภคนิ ง�มหริญัสกลุ ม.6/9 

ร�งวลัชนะเลศิ
การแข่งขันฮอกก้ีน้ำาแข็งรายการ	IIHF	U20	Asia	and	Oceania	Championship	

ระหว่างวันที่	25	มิถุนายน	–	3	กรกฎาคม	2565	ณ	ลานสเก็ต

น้ำาแข็ง	Thailand	International	Ice	Hockey	Arena	กรุงเทพมหานคร
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ระดบัประเทศ

ทำ�เนยีบคนเกง่

พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565ด�้นวชิ�ก�ร

ร�งวลัชนะเลศิ และคว�มคดิสร�้งสรรคด์เีดน่ 
ขอแสดงความยินดีกับทีม	MVPJA	EVO.	II	ในการแข่งขันออกแบบโครงการ

สำารวจอวกาศระดับเยาวชน	Space	Youth	Challenge	2022	จากผล

งานที่มีชื่อว่า	“PROMETHEUS”	ที่มีความโดดเด่น	นอกจากจะเป็นยาน

ที่สามารถนำามนุษย์ไปยังดาวดวงอื่นแล้ว	ยังสามารถนำาทรัพยากรจากดาว

ดวงอื่นมาใช้ประโยชน์	ผ่านการวางแผนและการทำางานอย่างมีระบบ	

มีสามชิกในทีมดังน้ี	1).นายวสุธันย์	วิศรุตมัย	ม.4/2	

2).นางสาวภานุมาส	นาคะ		เสถียร	ม.4/2	

3).นางสาวสุรภี	วาสนาพิตรนนท์ม.4/2					4)นายปีเทอร์โรรอฟ	ม.4	/3																																																																																																																																															

                                                                                                                                                      

ร�งวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 
และร�งวลั Best Performance 

การแข่งขัน	RoboInnovator	Challenge	2022	by	Software	Park	Thai-

land	 Theme:	 Self	 Driving	 Car	 +	 Logistics	 ชิงถ้วยพระราชทานถ้วย

รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	วันที่	16-19	มิถุนายน	2565		ณ	ศูนย์การค้าเซียร์	รังสิต	

รอบชิงแชมป์ประเทศไทย	 ทีม	 EasyKids	 Jigsaw	 นายภัคพล	 ปรีชาวนา	

(เพชร)	ม.5/6	นายอรรถนนท์	จักรวาล	(โอมมี่)	ม.5/6

ร�งวลัชนะเลศิ
การแข่งขันรายการ	Thailand	ICT	Award	2022	ครั้งที่	18		

จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

ประเภทรายการ	:	Student	Project	(Junior	Student	:	ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น	:	ไม่เกิน	Grade	9)	สมาชิกในทีม

เด็กชายรัฐพงษ์		เดี่ยววิไล		ม.1/3,	ด.ญ.ภิญญาดา		แก้วเกตุ	ม.2/3		

เด็กชายองอาจ				ศุภรัศมี				ม.3/6
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ระดบัประเทศ
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ระดบัประเทศ
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พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565
ด�้นวชิ�ก�ร

รองชนะเลศิอนัดบัที ่1
นางสาวณิชารัศม์ พรธัญประสิทธิ์ 
ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	

ในที่ประชุมระดับชาติประจำาปี	2565	หัวข้อ	

“Our	real	choices	are	made	without	us	

realising	it”	ในวันเสาร์ที่	2	เมษายน	2565	ณ	

โรงแรมอนันตรา	สยาม	กรุงเทพฯ	จัดโดย	สำานัก

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	สำานักงานปลัดและ

กระทรวงศึกษาธิการ	ร่วมกับสมาคมการพูด

ภาษาอังกฤษ	(แห่งประเทศไทย)

รองชนะเลศิอนัดบัที ่ 2
      จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี	วันที่	

17	กันยายน	2565	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จัดเป็นการ

แข่งขันระดับประเทศ	เนื่องจากมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า	

60	ทีม(	ระดับประเทศ	)	โดยมีม.ฐานกร	โรเบิร์ต	เทรเวส	เป็น

ครูที่ปรึกษา
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น�ยภทัรศกุรยี ์  ศรวีชิยั  ม.5/5
ร�งวลัชนะเลศิ 3 เหรยีญทอง

      ประเภท  ปืนยาวอัดลม 10 เมตร เยาวชน ชาย 
      ประเภท ปืนยาว 3 ท่า .22  50 เมตร เยาวชน ชาย
      ประเภท ปืนยาวท่านอน .22  50 เมตร  เยาวชนชาย

   จากการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจำา

ปี	2565	ระหว่างวันที่	27-	28	สิงหาคม	2565	ณ	สมาคมกีฬายิง

ปืนแห่งประเทศไทย

น�งส�วนนฐภร สขุมศีร ีชัน้ ม.6/10
1 เหรยีญทอง 2 เหรยีญเงนิ

ประเภท แอธเลติคฟิสิคเยาวชนหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.
    ประเภท ฟิตเนสเยาวชนหญิง รุ่นทั่วไป
    ประเภท โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.

  การแข่งขันกีฬาเพาะกาย	 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 37	

ระหว่างวันที่	 27-31	 กรกฎาคม	 2565	 ณ	 หาดแสนสุขลำาปำา	

จังหวัดพัทลุง	

น�ยชนิดนยั พงษพ์ชัร�ธรเทพ ม.6/A
น�ยกรณด์นยั อนิทนนท ์ม.6/5

รองชนะเลศิอนัดบัที ่2
   การแข่งขันแบดมินตันทีมชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
”พัทลุงเกมส์” วันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬา
กลาง จังหวัดพัทลุง
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เดก็ช�ย นภ นมิม�นเหมนิท ์ชัน้ ม.2/2 
ร�งวลัชนะเลศิ

   แชมป์ประเทศไทย	ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ	เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	นารีรัตนราชกัญญา	การแข่งขัน

“Electone	Solo	รุ่นอายุไม่เกิน15	ปี”	รายการ	“Yama-

ha	Thailand	Music	Festival,YTMF	2021”	เมื่อวันที่	28	

กรกฎาคม	2565	ณ	อาคาร	“ดร.ถาวร	พรประภา	ออดิธอเธียม”

เดก็หญงิพชิญ�พร  ทพิยเ์กษร  
นกัเรยีนระดบัชัน้ ม.3/6

ไดร้บั 2 เหรยีญทอง 2 เหรยีญเงนิ
ประเภท	Sprint	1.5m	1ทอง,Team	Sprint	4.5km	1ทอง

Interval	5km	1เงิน,Mass	5km	1เงิน

ในการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ประจำาปี	2565	ระหว่างวันที่	10-13	กรกฎาคม	2565	

ณ	อ่างเก็บน้ำาทุ่งดอกกราย	จังหวัดระยอง

น�งส�วณชิ�ภทัร   เเมน่ยำ�  
นกัเรยีนระดบัชัน้ ม.6/1

ทีไ่ดเ้ข�้รบัก�รคดัเลอืก 
เปน็ นกักฬี�บ�สเกตบอล ทมีช�ตไิทย

	รุ่นอายุ	18	ปี	เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล	

“FIBA	U18	Women’s	Asian	Championship	2022”	

ระหว่างวันที่	5-11	กันยายน	2565	ณ	ประเทศอินเดีย
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ด.ช.พรีวชิญ ์โปธปินั  ม.2/7
ด.ช.ธรีภทัร วงษส์นัตสิกลุ ม.2/B

ด.ช.กนัตว์ฒัน ์คงอทุยัสกลุ ม.2/B
ด.ช.พลกฤต จรโคกกรวด ม.3/8   

1 เหรยีญทอง 3 เหรยีญทองแดง
ในการแข่งขัน	stack	ในรายการ	“	WSSA	2022	The	Champion”	

ระหว่างวันที่	 20-21	 สิงหาคม	 2565	 ณ	 แกรนด์สเตชั่น	 ชั้น	 2	

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	ถ.รามอินทรา	กรุงเทพมหานคร	

น�งส�วน�รด� อดุรพมิพ์ ม.4/3
รองชนะเลศิอนัดบัที ่2

  การแข่งขันแบดมินตัน	 รายการ	TOYOTA	 เยาวชนชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย	ปี	2565	วันที่	14	-	19	มิ.ย	2565	ณ	แจ้งวัฒนะ

ฮอลล์	เซ็นทรัลพลาซา	แจ้งวัฒนะ	เก็บคะแนนสะสม	Level	1

เดก็หญงิอทติญ� คำ�ชยัวงศ ์ ม.2/9
รองชนะเลศิอนัดบัที ่1 (คูผ่สม)

รองชนะเลศิอนัดบัที ่2 (หญงิคู)่
  การแข่งขันแบดมินตัน	 รายการ	TOYOTA	 เยาวชนชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย	ปี	2565	วันที่	14	-	19	มิ.ย	2565	ณ	แจ้งวัฒนะ

ฮอลล์	เซ็นทรัลพลาซา	แจ้งวัฒนะ	เก็บคะแนนสะสม	Level	1
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ด�้นคณุธรรม จรยิธรรม

นกัเรยีนกลุม่ทีไ่ดร้บัร�งวลั โครงก�รเครอืข่�ยคนดศีรเีชยีงใหม่
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิย�ลยั ประจำ�ป ี2565
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พฤษภ�คม - ตลุ�คม 2565

รอบรัว้ MC
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ประจำ�เดอืน พฤษภ�คม 2565
     12 พฤษภ�คม 2565 

      การสัมนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2565 

ระหว่างวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2565

-	พิธีเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายโรงเรียนและแนวทางการปฏิบัติงาน	ปีการศึกษา	

2565	โดย	ภราดา ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

-	ครูผู้สอน	อบรมเรื่อง	“การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning”	เพื่อนำาไปสู่

การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ	โดยคณะอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-	บุคลากรทางการศึกษา	อบรมเรื่อง	“สมรรถนะในการทำางานยุคใหม่”	โดย	คุณอนุชา	

หนู่หล้าผู้บริหารกลุ่มสำานักแนะแนวและรับสมัครสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	

รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการทำางาน	 (Google	 sheet/				

Google	froms)	โดย	งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล		จากนั้นอบรมเรื่อง	“ทบทวน

บทพรรณนางานและการวิเคราะห์ workload”	และ	“การนำาแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษา สู่การปฏิบัติลงแผนงานโครงการ SWIS”					โดยสำานักผู้อำานวยการ

     13 พฤษภ�คม 2565
-	อบรมหัวข้อ	“สุุขภาพจิตในโรงเรียน สิทธิเด็กและการจัดการชั้นเรียน”	โดย	ผศ.ดร.

นงลักษณ์	 เขียนงาม	 หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวและ	 ดร.นันทกา	

สุปรียาพร	 อาจารย์ประจำาสาชาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	 คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-	 การชี้แจงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดย	 หัวหน้างานแนะแนว	 โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย

-	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การพัฒนาบุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากล”	 	 โดย	คุณภารดี	

วิจิตรรังรอง	Image	Consultant	

     14 พฤษภ�คม 2565
-	การชี้แจงผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

ปีการศึกษา	2561	-	2564	(ฉบับปรับปรุง	ปีการศึกษา	2563)	โดย	สำานักผู้อำานวยการ

-การชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำาเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน		

มงฟอร์ตวิทยาลัย	ปีการศึกษา	2565	-	2570	โดย	สำานักผู้อำานวยการ		พร้อมทั้งนำาเสนอ	

SWOC	ของ	5	ฝ่ายและ	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้

-ชี้แจงนโยบายการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ปีการศึกษา	 2565		

จากหัวหน้าฝ่าย	5	ฝ่าย

-	รายงานผลการดำาเนินงานกองทุนออมทรัพย์ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ประเภท	ก.	

และ	ข.	ปีการศึกษา	2564	และเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานกองทุนฯ	ปีการศึกษา	

2565	-	2566

รอบรั้ว MC
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     14 พฤษภ�คม 2565 

					ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน	ปีการศึกษา	2565	ของครูต่างชาติ	

โดยฝ่ายวิชาการ	และงานทรัพยากรมนุษย์	ณ	ห้องประชุมเซนต์	แมรี่	อาคารเซนต์แมรี่

     16 พฤษภ�คม 2565 

					คณะภราดา	และคณะครูอภิบาลทั้งสองแผนกได้เข้าพบ	บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 

อาภรณ์รัตน	์ ประมุขมิสซังเชียงใหม่	 เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ผู้อำานวยการทั้งสอง

แผนก	เข้ารับตำาแหน่งใหม่	ณ	สำานักมิสซังเชียงใหม่

     18 พฤษภ�คม 2565 

	 	 	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม

ศิษย์เก่าฯ	ร่วมกับ	นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	พร้อมด้วย

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู	 ให้การต้อนรับคณะภราดาโรงเรียนมง		

ฟอร์ตวิทยาลัย	ทั้งสองแผนกประกอบด้วยภราดา	ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	อธิการ	และ

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก	 ผู้อำานวยการและ

ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 	 ภราดา	 ดร.ทักษบุตร	 ไกรประสิทธิ์	 ผู้อำานวยการ					

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	แผนกประถม	ภราดาศิริชัย	ผังรักษ์	รองผู้อำานวยการโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย	ณ	ห้องประชุมอาคารอำานวยการ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

    17 พฤษภ�คม 2565 

					พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา		2565		เวลา		08.10	–	09.10	ณ	หอ

ประชุมเซนต์โยเซฟ	 	 ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก	 บาทหลวงมีคาแอล	 พิทักษ์		

ศิลาโคตร	 จากมิสซังนครสวรรค์	 มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ	 โดยมี	 ภราดา	

ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 คณะครู	 และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เข้าร่วมพิธี	 ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา	 และหลังจากจบ

พิธีกรรมทางศาสนาแล้ว	 ท่านผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ได้กล่าวให้โอวาท

นักเรียนในวันเปิดปีการศึกษา	2565		และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง	Youtube	เพื่อให้

นักเรียนที่อยู่ทางบ้านได้เข้าร่วมพิธีด้วย

รอบรั้ว MC
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     18 พฤษภ�คม 2565 

	 	 	 	 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการการตรวจรับงานสนาม

ลานจามจุรี	 ได้ตรวจรับงานซ่อมแซมสนามกีฬา	 เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามรูป

แบบ	และมาตรฐานที่ได้กำาหนดไว้	 	ทั้งนี้จากการตรวจรับงาน	คณะกรรมการมีข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติม		งานเก็บรายละเอียดสี	งานร่องระบายน้ำา		งานเก็บรายละเอียดรอบสนาม	

ฯลฯ		ทั้งนี้กำาหนดให้มีการตรวจรับ	ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์

     19 พฤษภ�คม 2565 

	 	 	 	ฝ่ายบริหารทั่วไป	เรียนเชิญ	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล		ผู้อำานวยการโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย	 ประชุมพนักงาน	 ณ	 ห้องประชุมแอมบรอสิโอ	 	 ท่านผู้อำานวยการได้

ให้ข้อคิด	 แนวทางในการทำางาน	 เช่น	 การสร้างความสุข	 การยกระดับมาตรฐานในการ

ทำางาน	ความมีระเบียบ	ตลอดจนความซื่อสัตย์ต่อตนเองและโรงเรียนในการทำางาน

      23 -24 และ 31 พฤษภ�คม 2565 

					ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำาเร็จ	(MCSC)		ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร	Virtual	 Interactive	Activity		ในกิจกรรม	Cultural	Exchange	Pro-

gram		(ผ่าน	Zoom	Application)	เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยนประเพณี	

วัฒนธรรม	 อาหาร	 และสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจน	 เพื่อให้นักเรียนเปิดประสบการณ์

การเรียนรู้แบบใหม่	 ในยุค	 New	 Normal	 ร่วมกับโรงเรียน	 Hua	 Yi	 Secondary	

School,ประเทศสิงคโปร์	 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2ฺ/B	 จำานวน	 25	 คน

เข้าร่วม	และโรงเรียน	Meridian	Primary	School,ประเทศสิงคโปร์	มีนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1/7	จำานวน	48	คน	เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

      25 พฤษภ�คม 2565 

				ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ได้มอบหมายให้

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	และงานอภิบาลได้นำากระดานอัจฉริยะ	Interactive	

ของโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้งานและมีสภาพดี	ไปบริจาคและติดตั้งให้มูลนิธิพรสวรรค์		PHON-

SAWAN		FOUDATION	ณ	สำานักงาน	ณ	บ้านเลขที่	195	หมู่	3	ซอยกาสะลอง		ตำาบลสัน

พระเนตร	อ.	สันทราย	จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้มูลนิธิฯได้นำากระดาน	Interactive	มาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน

ประจำ�เดอืน พฤษภ�คม 2565รอบรั้ว MC



MC News # May - October 2022 : 37

      24 พฤษภ�คม 2565 

				ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ลงนามความ

ร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	 Coding	 การเขียน

โปรแกรมตามมาตรฐานสากล	Code	School	Finland	จากประเทศฟินแลนด์	ร่วมกับ

บริษัท	 	 SEAC	 ทั้งนี้เป็นการยกระดับหลักสูตร	 และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้

มีมาตรฐานสากลระดับโลก	 เพื่อสร้างศักยภาพ	 และเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ก้าวเข้า

สู่สมรรถนะการเรียนรู้ในอนาคต	(Future	Learning	Competency)

      25 - 26 พฤษภ�คม 2565 

				ฝ่ายกิจการนักเรียน	ร่วมกับ	สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	ดำาเนินการฉีดวัคซีนเข็ม	3					

ไฟเซอร์	ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	6

      28 - 29 พฤษภ�คม 2565
							สำานักผู้อำานวยการ	ได้จัดปฐมนิเทศครูใหม่อายุงาน	0	-	3	ปี	โดยมีครูอายุงาน					

0	-	3	ปี	เข้าร่วมอบรม	จำานวน	12	คน	ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต	ณ	นวกสถาน	เดอ	

มงฟอร์ต	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 	 	 	 	 1.	 เพื่อให้บุคลากรใหม่	 มีความรู้	 ความเข้าใจในจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

							2.	เพื่อให้บุคลากรใหม่	เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

							3.	เพื่อให้บุคลากรใหม่เข้าใจ	และปฎิบัติ	ระเบียบ	แนวปฏิบัติ	และสวัสดิการ

ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

      27 พฤษภ�คม 2565        
						ฝ่ายกิจการนักเรียน	ประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก	และ

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ของหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลลา	ร่วมกับ	คุณณัฐกาญจน์		ป่านแก้ว	

ประธาน	อสม.ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า

      31 พฤษภ�คม 2565        
						ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	คณะ

ภราดา	และคณะครูทุกท่าน	ร่วมแสดงความเสียใจกับ	ครูณัฐชยา		พอพิน	ที่เสียคุณพ่อ

อันเป็นที่รัก

ประจำ�เดอืน พฤษภ�คม 2565รอบรั้ว MC
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     2 มถินุ�ยน 2565 

	 	 	 	 	 	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 คณะผู้บริหาร	 จัดกิจกรรม	 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	ดังนี้

										-	ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	จำานวน	9	รูป	ระหว่างเวลา	06.30-07.50	น.

										-	กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	

พระบรมราชินี	เวลา	08.05-08.30	น.

										-	กิจกรรมจิตอาสาบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์	เพื่อเป็นพระราชกุศล	และวัน		

สิ่งแวดล้อมโลก	เวลา	08.30-09.30	น.

     1 มถินุ�ยน 2565  

	 	 	 	 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	 อบรม	 วิธีใช้	 Zoom	Meeting	 สำาหรับเรียน

ออนไลน์/ประชุมงานอย่างมืออาชีพ	โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญ	คือ	การเพิ่มทักษะการใช้	

App	Zoom	Meeting	ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน	และเพิ่มทักษะการจัด

ประชุม	Online	หรือ	เข้าประชุม	Online	ทั้งนี้ยังได้อบรมเพิ่มในส่วนการใช้	App	SWIS	

ในโมดุลแต่งตั้งคำาสั่งในระบบ	 SWIS	 เพื่อให้ครูและบุคลากรและเห็นความสำาคัญและ

เข้าใจในการจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งอีกด้วย

     4 -  10 มถินุ�ยน 2565 

	 	 	 	 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายพันธสัญา	 ให้กับนักเรียนระดับชั้น	 ม.1	 และ	

มัธยมศึกษาปีที่	 4	 โดยมีวัตถุประสงค์	 คือ	 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

มงฟอร์ต	เข้าใจถึงจิตรมณ์มงฟอร์ต	โดยมีวิทยากร	มาแบ่งปัน	จาก	คณะบราเดอร์	นวก

สถาน	เดอ	มงฟอร์ต	อำาเภอสันทราย	จ.เชียงใหม่

ประจำ�เดอืน มถินุ�ยน 2565รอบรั้ว MC



MC News # May - October 2022 : 39

      7 มถินุ�ยน 2565  

	 	 	 	 	 	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 	 เหล่ารักผล	 	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 จัด

ประชุมร่วมกับประธานและตัวแทนชาวบ้านชุมชนหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่าสมาชิกสภา

เทศบาลนครเชียงใหม่	 แขวงกาวิละ	 ประธานและตัวแทนกลุ่มพิงคนครเพื่อหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาน้ำาท่วมขังถนนทางเข้าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและชุมชนหมู่บ้านมงฟอร์ต

วิลล่า	 รวมทั้งหารือการขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อซ่อมทางเท้า

และเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำาแนวถนนมงฟอร์ต	 และแนวทางการจัดทำาหลังคากันแดดกัน

ฝนสำาหรับนักเรียนและชาวบ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า	 บริเวณแนวฟุตบาทหน้าโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย	เวลา	14.00	–	15.30	น.	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

      8 มถินุ�ยน 2565  

	 	 	 	 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 คณะทำางานปราบปรามการล่วง

ละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต	 (Thailand	 Internet	 Crimes	 Against	 Chil-

dren)	 อบรมเรื่อง	 “การป้องกันการกรูมมิ่ง : การตระเตรียมล่วงละเมิดทางเพศใน

เด็กนักเรียน”	 	คณะกรรมการสภานักเรียน	ระดับชั้น	ม.ต้น	 เข้าอบรมในภาคเช้า	 เวลา	

08.30-12.00	 น.	 คณะกรรมการสภานักเรียน	 ระดับชั้น	 ม.ปลาย	 เข้าอบรมในภาคเช้า	

เวลา	13.00-16.00	น.	ณ	หอประชุมเซนต์แมรี่

      6 - 9  มถินุ�ยน 2565  

						กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	และ	English	Program	

ประจำาภาคเรียนที	1/2565	(ระหว่างวันที่	6	มิถุนายน	-	23	กันยายน	2565)

ประจำาวันที่	6	-	9	มิถุนายน	2565			

     10  มถินุ�ยน 2565  

						โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	

สถาบันวิชาป้องกันประเทศ	Strategic	Studies	Center

	 	 	 	 	 	 โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ร่วมกับโครงการ

ประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองปี	2564	ภายใต้การสนับสนุน

จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่	 (บพท.)	 จัดกิจกรรมระดม

สมองออกแบบเมือง	 	 เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการระดมความคิดในการสร้างกลไลร่วม

ของเยาวชนหลังจากสภาวะวิกฤต	 ที่ชุมชน	 ท้องถิ่น	 ภูมิภาค	 ประเทศ	 ในการเผชิญกับ

สถานการณ์โควิท-19	ให้กับนักเรียน	ระดับชั้น	ม.2	,ม.3,	ม.5	และ	ม.6		จำานวน	176	คน	

ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ		
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       11 มถินุ�ยน 2565 

	 	 	 	 	 	 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	 ความร่วมมือระหว่าง	 วิทยาลัยศิลปะสื่อ	

และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดย	 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	 ดร.วรวิชญ์	 จันทร์ฉาย	 คณบดีวิทยาลัยศิลปะ	 สื่อ	 และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และ	 ภราดา	 ดร.	 ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 โรงเรียน				

มงฟอร์ตวิทยาลัย	ปีการศึกษา	2565	ภายใต้โครงการ	M-JEDI	(Montfort-Junior	Engi-

neering	and	Digital	Innovation)	ณ	ห้อง	Theatre	ตึก	B	อาคารศูนย์นวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     15 มถินุ�ยน 2565  

					ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียน	ร่วมแสดงความยินดีกับ	คุณครู

สุภาพร		กาวิล	และภรรยาของ	มาสเตอร์เจตนิพิฐ	วิชาอัครวิทย์	ที่คลอดบุตรธิดา

     วนัที ่16 มถินุ�ยน 2565  

				ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล		ผู้อำานวยการโรงเรียน	เยี่ยมป่วย	คุณครูอาสยา		

ช่างฝั้น	ภายหลังการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่

     16 มถินุ�ยน 2565  

    “รำาลึกถึงพระคุณครู กตัญญูกตเวที” พิธีไหว้ครู	 ปีการศึกษา	 2565	 ภราดา	

ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	มอบรางวัลและขอแสดง

ความยินดีกับคุณครูทั้ง	 3	 ท่าน	 ที่ทำางานครบ	 25	 ปี	 ได้แก่	 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร 

หัวหน้างานห้องสมุด, ครูชัชฎาพร มาลารัตน์ หัวหน้าระดับชั้น	ม.2,	ครูพวงไพร	สาย

สกล	งานพยาบาล		และมีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	ปีการศึกษา	2565	และ

ประธานสีต่างๆ	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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     20 มถินุ�ยน 2565  

						สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ	

(กอช)	จัดการประชุมชี้แจงและจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินในโรงเรียนเอกชนนำาร่อง

ให้กับนักเรียน	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้น	ม.1-			ม.6	เข้า

ร่วมกิจกรรม	จำานวน	200	คน

     13-21 มถินุ�ยน 2565  

					งานอภิบาลได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมผสานชีวิต	นักเรียนระดับชั้น	ม.6		ปีการศึกษา	

2565		หัวข้อ	ด้วยรักและกำาลังใจ			“วิถีเกษตร วิถีชุมชน...มหัศจรรย์กัญชา”  

ณ	ศูนย์การเรียนรู้นวเกษตรและการแปรรูป	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่

         วัตถุประสงค์

	 1.นักเรียนได้เรียนรู้ความจริงของสัจธรรมชีวิตด้านอาชีพด้วยตนเองอย่างมีวิริยะ	

อุตสาหะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	รอบตัว	

									2.	นักเรียนมีความเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

								3.	นักเรียนฝึกตนเองเป็นผู้มีจิตสาธารณะ	ทำางานเป็นหมู่คณะ	รัก	รับใช้	แบ่งปัน

ตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์	มารีย์	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต

	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยเหตุที่การเข้าถึงกัญชาได้ปลดล็อค	 ทำาให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เริ่ม

ห่วงใยการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน	 จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อให้นักเรียนใน

ระดับชั้น	ม.6	ได้เข้าถึงนั้น	มีทั้งคุณประโชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นได้	ซึ่งเป็นวัคซีนสำาคัญ

สำาหรับนักเรียนทุกคน	 ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว	 งานอภิบาลได้เชิญทีมวิทยากรจาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาให้ความรู้	 ข้อแนะนำา	 และกฏหมายเกี่ยวกับกัญชา	 และวิทยากร

แพทย์แผนไทยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาดวงตา	 	 และมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เป็น	3	ฐาน		คือ

														1.ดวงตาแห่งรัก	แพทย์แผนไทย		

														2.กัญชาพาเพลิน	ทอดใบกัญชา		

														3.สะพานแห่งรัก	เรียนรู้การสร้างสะพานไม้ไผ่

										ในการนี้มีครู	และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน

ประมาณ	548	คน

     17 มถินุ�ยน 2565 

				ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต	ผู้อำานวยการ/ผู้จัดการ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 	 เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย	 ครั้งที่	 1	 ปีการศึกษา	 2565	ณ	 ห้องประชุมเซนต์แมรี่	 โรงเรียนมงฟ

อร์ตวิทยาลัย
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      21  มถินุ�ยน 2565 

						นายสมชาย		อภิชัยรักษ์	ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสันติศึกษา	นำาคณะผู้ร่วมบริหาร

เข้าพบ	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	ผู้จัดการและผู้อำานวยการ				

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เพื่อแสดงความยินดีที่มารับตำาแหน่งใหม่	 เวลา	10.30	น.	ณ	

ห้องรับรองอาคารอำานวยการโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย

     23  มถินุ�ยน 2565  

					นายเมธิศ	วุฒิฉายานันท์	เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	พร้อมเจ้าหน้าที่

งานจราจร	 งานอาคารและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่	 ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 และตัวแทนชุมชนหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า	 ได้ประชุม

ร่วมกันเพื่อรับฟังปัญหาและดูพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมขังหน้าโรงเรียน	 และ

การขออนุญาตทำาหลังคากันแดด	กันฝน	แนวรั้วหน้าโรงเรียน

      23-26 มถินุ�ยน 2565  

						“มงฟอร์ต	จับมือ	DEPA	สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	ในการโครงการ	

CODEKATHON	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตภาคเหนือ	ประจำาปี	2565”	

	 	 	 	ภราดา	ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ร่วมมือกับ

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (DEPA)	

ให้การสนับสนุนการจัดอบรมโครงการ	“ยกระดับทักษะ	Coding	สู่การสร้างสรรค์โครง

งานนวัตกรรมอัจฉริยะ”	 (CODEKATHON)	 โดยมีสำานักคอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 เป็นผู้ดูแลโครงการ	 ระหว่างวันที่	 23-26	 มิถุนายน	 2565	ณ	หอประชุม

เซนต์โยเซฟ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	แผนกมัธยม	จังหวัดเชียงใหม่	ทั้งนี้	 เพื่อส่งเสริม	

สนับสนุน	และ	ยกระดับศักยภาพนักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ	ด้าน	Coding,	STEM,	

IoT	โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทักษะ	Internet	of	Things	ครอบคลุมแนวคิดใน

ด้าน	Smart	Farm,	Smart	Living,	Smart	Community	และ	Smart	Environment	

ผ่าน	Project	based	Learning		โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม	18	โรงเรียนในเขตภาคเหนือ

      22 มถินุ�ยน 2565 

				ผู้อำานวยการ	คณะผู้ร่วมบริหาร	คณะครู	งานวิจัยและสารสนเทศ	และงานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล	 สำานักผู้อำานวยการ	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ร่วมกิจกรรมนำา

เสนอ	ณ	บูธนิทรรศการผลงานวิจัยเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน	 เรื่อง “Montfort Hybrid Learning Model : Using Blended 

Technology”	ในวันพุธ	ที่	22	มิถุนายน	2565	ณ	หอประชุมนานาขาติเอ็มเพรส	

โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่
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      23  มถินุ�ยน 2565  

	 	 	 	 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	ประชุมวางแผน	และประเมินการใช้	 Internet	

ในการจัดการเรียนการสอน	ในช่วง		Full	On-Site	ที่ผ่านมา	ร่วมกับทีมวิศวกรจาก	AIS	

และบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำากัด	 โดยได้ขอติดตั้งวงจรเน็ตเพิ่มอีก	 1	

วงจร	เพื่อ	ฺBackup	การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

      24 มถินุ�ยน 2565  

						พ.อ.สุทธิพงศ์	งาเวียง		ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33	

ตรวจเยี่ยมการสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร	ชั้นปีที่	 1	ประจำาปีการศึกษา	2565	 	 โดย

ในส่วนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	มีผู้สมัครชาย	-	หญิง	เข้ารับการฝึกวิชาทหาร	ร่วม

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	 (ดันพื้น	และลุกนั่ง)	จำานวน	356	นาย	ณ	ศูนย์การฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33

      28 มถินุ�ยน 2565  

	 	 	 	 	 	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ได้ทำาการพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อไวรัสซิลเวอร์นาโน	 9	 ตาม

อาคารเรียน	 และบริเวณโดยรอบ	 ได้ดำาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในโรง

เรียนฯ	ตลอดจนดูแลสุขอนามัยของอาคารสถานที่ทั่วบริเวณโรงเรียน

      22 - 28 มถินุ�ยน 2565  

						งานอภิบาลร่วมกับ	กลุ่มงานแนะแนว	ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีจิตนักบุญ

มงฟอร์ต	 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมตามแบบ

อย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์	มารีย์	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	โดยผ่านทางวิชาแนะแนว	

ณ	ห้องศูนย์อภิบาลนักเรียน	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

      29 มถินุ�ยน 2565  

							มาสเตอร์ไชยวัฒน์		บุญเลิศ	หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน	และครูกฤติมา		ทิพวัง		งาน

สารบรรณ		เป็นตัวแทนคณะภราดา	ครู	และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ไปวาง

พวงหรีดเคารพศพ	มอบเงินทำาบุญ	และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ	ม.จิมมี่	 	หยุ่น	อายุ	85	ปี	

อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ณ	วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร	

อำาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

      ครูพุทธชาติ	โอคอนเนอร์	หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน	ประชุมประธานชมรม	และ

รองประธานชมรม	ชั้น	ม.1	และชั้น	ม.3		เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดทำาสมุดชมรม	

และสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียน	ภายหลังจากการเปิดเรียนชมรมโดยการจัดตั้ง

ชมรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน	ณ	ห้องประชุมแอมบรอสิโอ
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      27 -28  มถินุ�ยน 2565 

	 	 	 	 	 	ภราดา	ดร.ชำานาญ		 เหล่ารักผล	 	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	พร้อม

ด้วยตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	 และบุคลกรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จำานวน	7	คน	เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านดนตรี	และกีฬา	ณ	โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี

      30 มถินุ�ยน 2565  

	 	 	 	 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	ประชุมวางแผนร่วมกับบริษัท	Pwork	Studio	

ในบริหารจัดการและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประจำาเดือน

มิถุนายน	2565	เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ของทางโรงเรียน	ทั้งนี้

ได้ประเมินผลงานการผลิตสื่อใน	 เดือน	 พฤษภาคม	 2565	 ที่ผ่านมาว่าตอบสนองการ

ความต้องการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

      29 มถินุ�ยน 2565 

	 	 	 	 	 	 	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เป็น

ประธานในการประชุม	 ครั้งที่	 1/2565	 ของ	 “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล”     

( DTIC : Digital Technology and Innovation Center)	ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำาหน้าที่

เป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวง	ในการผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใน

ทุกๆด้าน	 ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ	 ก่อให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ค้นคว้า	และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง	ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพ	และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ	นักเรียน	ครู	

ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคต	 รวมทั้งผลักดัน

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆ	ของโรงเรียนให้บรรลุผลสำาเร็จอย่างยั่งยืน		

ประจำ�เดอืน มถินุ�ยน 2565รอบรั้ว MC
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     1  กรกฎ�คม  2565
						งานอภิบาล	ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม	ณ	วัด

น้อยแม่พระมหาการุณย์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู	นักเรียนคาทอลิก	และผู้ที่

เลื่อมใสศรัทธาในพระเป็นเจ้า		ได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรม	รับศีล	และสวดภาวนาร่วมกัน	

ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากบาดหลวงนิรุจต์	 วงศ์แจ่ม	 ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้

    7 กรกฎ�คม  2565 
					มาสเตอร์เดชา	นันเปรย	ผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี	

มาสเตอร์ฤทธิยา	 ศรีสวนจิก	 หัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	 และคณะครู

ผู้สอนคอมพิวเตอร์	 ได้นำาท่านผู้อำานวยการ	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 เข้าสำารวจ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในทุกห้องเรียน	 เพื่อเสนอแนวทางการบริหารปรับปรุงห้อง

ปฏิบัติการดังกล่าวให้มีความพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน

     ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำาเร็จ	(MCSC)	ฝ่ายกิจการนักเรียน	โรงเรียนมงฟ

อร์ตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 Virtual	 Interactive	 Activity	 ในกิจกรรม	

Gain	 an	 insight	 to	 the	 local	 school	 life	 (ผ่าน	 Zoom	 Application)นำาเสนอ

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำาวันในโรงเรียน	 และกิจกรรมในโรงเรียน	 เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในแบบใหม่	ในยุค	New	Normal	ร่วมกับนักเรียนของโรงเรียน	GAYLANG	

METHODIST	SCHOOL	(Secondary)	ประเทศสิงคโปร์	และนักเรียนระดับชั้น	ม.4(EP)	

ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์	จังหวัดลำาพูน		โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2ฺ/

3	(Gitted	Eng)	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย			จำานวน		32	คน	เข้าร่วมทำากิจกรรมในครั้ง

นี้.

ประจำ�เดอืน กรกฎ�คม 2565รอบรั้ว MC

     6 กรกฎ�คม  2565
						กิจกรรมชมรม	DTIC	Club	เดิมชื่อ	MCTV	โดย	งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	

มี	ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	(Digital	Technology	and	Innovation	

Center	:	DTIC)	ดูแลชมรมของนักเรียน	ดังนั้นจึงได้ทำาความเข้าใจและชี้แจงในชมรม	ซึ่ง

ได้ประชุมในวันพุธ	ที่	6	กรกฏาคม	พ.ศ.2565	ณ	ห้องประชุมเซนแมรี่	ทั้งนี้ได้ชี้แจงกฏ

ระเบียบต่างๆ	เพื่อให้การทำางานในปีการศึกษา	2565	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



Montfort College Newsletter  
46 : Montfort College, Chiang MainewsMC

     7 กรกฎ�คม  2565
						ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	และคณะผู้บริหาร	ให้เกียรติมาเป็น

ประธานในพิธีประดับเข็มตราโรงเรียนและการปฐมนิเทศ	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	4	ปีการศึกษา	2565วันพฤหัสบดีที่	7	กรกฏาคม	2565	เวลา	08.30	-	10.00	น.	ณ	

หอประชุมเซนต์โยเซฟ

     4-11 กรกฎ�คม  2565
						ในระหว่างวันที่	4-11	กรกฎาคม	2565		งานอภิบาลได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมผสาน

ชีวิต	นักเรียนระดับชั้น	ม.2	 	ปีการศึกษา	2565	 	หัวข้อ	“ละอ่อนน้อยแอ่ววัด”  โดย

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและความสำาคัญศาสนาต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ศาสนาพุทธ	 ศาสนา

คริสต์	และศาสนาอิสลาม	ณ	มัสยิดบ้านฮ่อ,	วัดพระจิตเจ้า	(สวนเจ็ดริน),	

และวัดผาลาด	(ดอยสุเทพ)	โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

												1.นักเรียนรับรู้คุณค่าและสัจธรรมที่มี	ในศาสนาของกันและกัน	และร่วมมือ

กันสร้างสรรค์ภราดรภาพและสันติภาพในสังคมด้วย

												2.นักเรียนรู้	เข้าใจ	ในคุณค่าของหลักธรรมในแต่ละศาสนา		และสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมอย่างมีวิริยะ	อุตสาหะ	เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องที่นับถือ

ต่างศาสนา

												3.นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อความดี	ประพฤติตรงตามความจริงต่อตนเองและผู้

อื่นทั้งกาย	วาจา	ใจ

												4.นักเรียนมีจิตสาธารณะ		เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน

ตน	สามารถดำาเนินชีวิตได้ตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์	มารีย์	กรีญอง	เดอ	

มงฟอร์ต

													ในการนี้มีครู	และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	เข้าร่วมกิจกรรม

จำานวนประมาณ	520	คน

ประจำ�เดอืน กรกฎ�คม 2565รอบรั้ว MC

     7  กรกฎ�คม  2565
						ฝ่ายบริหารทั่วไป	โดยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	ได้ดำาเนินการตรวจคุณภาพ

น้ำา	ตามแผนงาน	5.2.2.8	(5)	โดยได้นำาตัวอย่างน้ำาจาก	สระว่ายน้ำา	เดอมงฟอร์ต,	ตัวอย่าง

น้ำาทิ้งในบ่อบำาบัด	และตัวอย่างน้ำาอุปโภค	ของทางโรงเรียน	 เข้ารับการตรวจ	 	 โดยศูนย์

บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(ศวท-มช.
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      ตลอดเดอืนกรกฎ�คม  2565
							ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม	MC	WE	SHOW		เพื่อให้แสดงนักเรียนได้แสดง

ความสามารถด้านดนตรี	โดยมีนักเรียนศิลป์ดนตรี	ระดับชั้น	ม.4	และ	ม.5	จัดการแสดง

ดนตรีในช่วงพักกลางวัน	ณ	หน้าโรงอาหาร	เวลา	12.00	-	12.50	น.	พักกลางวัน

     12 กรกฎ�คม  2565
	 	 	 	 	 	ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้กิจกรรมหล่อเทียน	และถวายเทียนพรรษา	2565	 เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมที่ปฎิบัติสืบทอดกันมา	 ซึ่งจะนำาเทียนไปถวาย	

ณ	วัดหนองบวกส้ม

ประจำ�เดอืน กรกฎ�คม 2565

      16-17  กรกฎ�คม  2565
							ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร	ชั้นปีที่	2	และชั้นปีที่	3	ร่วมการฝึกอบรมนักศึกษาวิชา

ทหาร	เพื่อแต่งตั้งเป็นนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา	ประจำาปีการศึกษา	2565	โดยได้

ทำาการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น	 (ท่ามือเปล่า,	 ท่าอาวุธ,	 	 แถวชิด)	 ฝึกการทำาหน้าที่หัวหน้า

หมวด	หัวหน้ากองร้อย	และการรายงานยอด	การจำาหน่ายยอด		วิชากำาลังสำารอง		การ

ใช้สัญญาณนกหวีด	ณ	ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33	

        20  กรกฎ�คม  2565
						งานอภิบาลได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึง	วันสถาปนานักบุญหลุยส์มา

รีย์	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ขึ้นในวันพุธที่	 20	 กรกฎาคม	 2565	 เวลา	 08.00	 -	 09.00	

น.	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	อาคารอังเดร	 เกรแก็ง	 	 ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติ

จากบาดหลวงณรงค์ชัย		หมั่นศึกษา	พระสงฆ์คณะพื้นเมืองจากสำานักมิสซังเชียงใหม่	มา

เป็นประธานในพิธี		โดยมี	ภราดาดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	คณะครู	และนักเรียนระดับชั้น	ม.6	เข้าร่วมพิธี

รอบรั้ว MC
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    ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	(DTIC)	จัดอบรม	Workshop	เขียนโปรแกรม 

Swift Code วิทยากร คือ นางสาวอัยย์ญดา เกรียงไกรศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

/5 มาแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์ จากการได้รางวัล Winner การแข่งขัน

โครงการ	Swift	Student	Challenge	ในงานนักพัฒนาของบริษัท	(Apple	Worldwide	

Developers	Conference:	WWDC)	2022	จัดโดย	Apple	Inc.	สหรัฐอเมริกา	ที่ผ่าน

มา	 โดยจะจัดอบรมให้เพื่อนๆ	ม.4-5	ที่สนใจ	 ในการเขียน	Swift	Code	ซึ่งมีมาสเตอร์	

ยุทธศักดิ์	สินธุพงศ์	ครูที่ปรึกษา	และมาสเตอร์ฤทธิยา	ศรีสวนจิก	หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล	(DTIC)	เป็นผู้ดูแลในการอบรมครั้งนี้	

     27 กรกฎ�คม  2565
						พิธีถวายพระพรชัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	พระบาทสมเด็จพระปร

เมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทั้งนี้ครูและบุคลากร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ยังร่วมกันในการจัดกิจกรรม	 Bic	 Cleaning	 Day	 และวัน

พฤหัสบดีที่	28	กรกฎาคม	2565	เวลา	06.30	น.	คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เป็นตัวแทนคณะภราดา	 ครู	 และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	70	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรเมน

ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว		จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่	

ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่	

ประจำ�เดอืน กรกฎ�คม 2565
     20  กรกฎ�คม  2565
							ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล		ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	เข้าเยี่ยม	

อาจารย์จุลทรรศน์	 กิติบุตร	 (ศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)	 สถาปนิกผู้ออกแบบ

ก่อสร้างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 	 เพื่อรับทราบแนวคิดในการวางแผนแบบแปลนและ

ขอคำาแนะนำา	 ในการวางแบบแปลนสำาหรับการพัฒนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ใน

อนาคตต่อไป

     26  กรกฎ�คม  2565
							เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ	ประจำาปีพุทธศักราช	2565	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในวันอังคาร	ที่	26	กรกฎาคม	

2565	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

รอบรั้ว MC
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       27 กรกฎ�คม  2565 
	 	 	 ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา	 ร่วมบำาบุญตักบาตรและช่วยงานพิธีทำาบุญ

ตักบาตรพระสงฆ์	 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

70	 พรรษา	 และร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์	 ณ	 โรงอาหาร	 โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	 และผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร	 ชั้นปีที่	 2	 และชั้นปีที่	 3	 	 โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	 	 จำานวน	 61	 นาย	 ร่วมกิจกรรม	 นศท.จิตอาสา	 “เราทำาความ	 ดี	 ด้วยหัวใจ”	

ทำาความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด	 เนื่องในโอกาสปีมหา

มงคลและเฉลิมพระเกียรติ	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 70	

พรรษา	 พร้อมกันนี้ได้ร่วมถวายข้าวสารและปัจจัยแด่พระสงฆ์ด้วย	 ณ	 วัดหนองบวกส้ม	

อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

ประจำ�เดอืน กรกฎ�คม 2565รอบรั้ว MC
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     5 สงิห�คม 2565
					Montfort	College	Music	Academy	(MCMA)		ได้รับเชิญ	มาสเตอร์สันติ	ศรี

เครือแก้ว	ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	/	ที่ปรึกษาคณะ

กรรมการศูนย์ดนตรีมงฟอร์ตวิทยาลัย	ให้เกียรติมาให้คำาปรึกษาและวางโครงสร้างศูนย์

ดนตรีมงฟอร์ตวิทยาลัย

     4 สงิห�คม 2565
	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 4	สิงหาคม	2565	 เวลา	13.30	–	16.00	น.	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 	 โดยมีการแนะนำาหลักสูตรการเรียนการสอน	 ในคณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา	 “โครงการ

ผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล”	 และหลักสูตรอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ	 	 โดยมี

ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 	 เหล่ารักผล	 	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 และคณะ

กรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ให้การต้อนรับ	 ศ.(เชี่ยวชาญ

พิเศษ)	นพ.บรรณกิจ	โลจนาภิวัฒน์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มช.	พร้อมคณะผู้บริหาร	

ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้า

ศึกษาระดับปริญญาตรี	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ประจำาปีการศึกษา	2566

ประจำ�เดอืน สงิห�คม 2565
     3  สงิห�คม 2565
							งานหลักสูตร	และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ	ทั้ง	8	กลุ่ม	และ	English	Programme	ร่วม

ทบทวนการจัดทำาหลักสูตร	ฉบับครูผู้สอน	เพื่อเตรียมเข้าสู่การจัดทำาหลักสูตรสมรรถนะ	

ในวันพุธที่	3	สิงหาคม	2565	ณห้องประชุมวิชาการ	ชั้น	2	อาคารเซนต์แมรี่	ครั้งที่	2

     1-5  สงิห�คม 2565
							ระหว่างวันที่	1-5	สิงหาคม	2565		งานอภิบาลได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมผสานชีวิต	

นักเรียนระดับชั้น	ม.3		ปีการศึกษา	2565		หัวข้อ	“วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระ

ราชา”		ณ	ศูนย์การเรียนรู้นวเกษตรและการแปรรูป	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่

	 	 	 ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรและทีมงานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มาให้

ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการจัดนาข้าว	การถอนต้นกล้าข้าว	และการดำานาปลูกข้าว

และในช่วงบ่ายเป็นการเข้ากิจกรรมฐาน	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 ฐาน	 ได้แก่	 1.การสานไผ่		

“งูสบายนิ้ว”	 เพื่อนำาไปใช้ในการรักษานิ้วมือ	 2.	 ข้าวชวนอร่อย	 (ข้าวเม่า)	 และ	 3.	 ดิน

และโดรนเพื่อการเกษตร

	 	 	 	 ในการนี้มีครู	 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน

ประมาณ	544	คน

รอบรั้ว MC
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ประจำ�เดอืน สงิห�คม 2565
     6  สงิห�คม 2565
							ฝ่ายกิจการนักเรียน	ครูประจำาชั้น	และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นม.1	ร่วมกัน

ประชุมหารือเรื่องการประสานงาน	การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู	โรงเรียน	และผู้

ปกครองเพื่อประสานความสัมพันธ์และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

ในวันเสาร์ที่6	สิงหาคม	2565	ณ	ห้องประชุมเซนแมรี่ตั้งแต่เวลา	9.00-12.00น

     9  สงิห�คม 2565
							คณะครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร

เข้าศึกษาดูงานแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

       ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร	ชั้นปีที่	2	และชั้นปีที่	3	จำานวน	6	นาย	ร่วมการฝึก

อบรมนักศึกษาวิชาทหาร	ผลัดที่	5		และผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร	ชั้นปีที่	2	จำานวน	1	

นาย	ร่วมการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร	ผลัดที่	6		เพื่อแต่งตั้งเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

บังคับบัญชา	ประจำาปีการศึกษา	2565	โดยได้ทำาการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น	(ท่ามือเปล่า,	

ท่าอาวุธ,		แถวชิด)	ฝึกการทำาหน้าที่หัวหน้าหมวด	หัวหน้ากองร้อย	และการรายงาน

ยอด	การจำาหน่ายยอด		วิชากำาลังสำารอง		การใช้สัญญาณนกหวีด	ณ	ศูนย์การฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33		ห้วงวันที่	30	-	31	กรกฎาคม	2565		และ

ห้วงวันที่		6	–	7		สิงหาคม	2565	ที่ผ่านมา

     7-9 สงิห�คม 2565
						โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ร่วมกับสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่	ร่วม

จัดนิทรรศการผลงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย	ระหว่างวันที่	7	–	9	สิงหาคม	

2565	 เวลา	 08.30	 –	 16.30	 น.	 ณ	 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ

เกียรติฯ	 จังหวัดเชียงใหม่	 	 โดยมีสถานศึกษาเอกชนสังกัดสมาคมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดเชียงใหม่	 ตั้งแต่ระดับปฐมวัย	 ระดับประถมศึกษา	 ระดับมัธยมศึกษา	 และระดับ

อาชีวศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ	 จัดบูธจำาหน่ายสินค้า	 และจัดนักเรียนขึ้นแสดงความ

สามารถบนเวที

      วันที่	9	สิงหาคม	2565	เวลา	13.00	น.	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ต้อนรับคณะ

ศึกษาดูงานจาก	โรงเรียนเทศบาล	6	นครเชียงราย	เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน	

ด้าน	Gifted	และด้านกีฬา

รอบรั้ว MC
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      เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหา	วันแม่แห่งชาติ	โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล		ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	คณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน	คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา	นักเรียนและผู้ปกครองฯ	

ร่วมกัน	จัดพิธีถวายพระพร	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	โดยมีนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	ได้จัดกิจกรรม	Big	Clearning	Day	ทำาความสะอาดบริเวณภายนอก

โรงเรียน	และหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า

	 	 	 	 	 	 ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหาร	 ชั้นปีที่	 2	 และชั้นปีที่	 3	 	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย		

จำานวน	 61	 นาย	 ร่วมกิจกรรม	 นศท.จิตอาสา	 “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ”	 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 90	 พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	พระบรมราชชนีพันปีหลวง	12	สิงหาคม	2565		โดยร่วมกันทำาความสะอาด	

ล้างห้องน้ำา	 และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด	 พร้อมกันนี้ได้ร่วมถวายปูน

และปัจจัยแด่พระสงฆ์		เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2565		ณ	วัดหนองบวกส้ม

ประจำ�เดอืน สงิห�คม 2565
     11  สงิห�คม 2565
	 	 	 	 	 	 	ภราดา	ดร.ชำานาญ	 	 เหล่ารักผล	 	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เป็น

ประธานวันแม่พระอัสสัมชัญ	 “แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์”	 โดยได้รับเกียรติจาก

บาทหลวงทินกร		ลาทู		คณะผู้ประกาศพระวาจาแห่งพระผู้ไถ่	(ธรรมฑูตอิเดนเตส)	ประ

กอบวจนพิธีกรรมเทิดพระเกียรติแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์	 โดยผู้แทนนักศึกษาวิชา

ทหารบังคับบัญชา	จำานวน	18	นาย	ได้จัดขบวนธงเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ	เพื่อ

สรรเสริญคุณความดีในชีวิตของพระนางท่ีเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตของคริสตชน		

เมื่อวันที่		11	สิงหาคม	2565		ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ

รอบรั้ว MC
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ประจำ�เดอืน สงิห�คม 2565
     15  สงิห�คม 2565
							ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำาเร็จ	(MCSC)		ฝ่ายกิจการนักเรียน	โรงเรียนมงฟ

อร์ตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 Virtual	 Interactive	 Activity	 	 ในกิจกรรม	

Cultural	Exchange	Program		 (ผ่าน	Zoom	Application)	 เพื่อเพิ่มทักษะด้านการ

สื่อสารแลกเปลี่ยนประเพณี	 วัฒนธรรม	 อาหาร	 และสถานที่ท่องเที่ยว	 เพื่อให้นักเรียน

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่	 ในยุค	New	Normal	 	 ร่วมกับโรงเรียน	MONT-

FORT	 SCHOOL	 (CBSE),ประเทศอินเดีย	 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

(ห้อง	1/7)		จำานวน	49	คน	เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

     16 สงิห�คม 2565
	 	 	 	 	 	 งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้สำาหรับนักเรียนระดับชั้น	ม.1	ในหัวข้อเรื่อง	“ภัยของบุหรี่

ไฟฟ้าและสิ่งเสพติด กับสุขภาพวัยรุ่น”	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก	 คณะวิทยากร

จาก	หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	และ	ศูนย์อนามัยที่	1	จังหวัดเชียงใหม่	วัน

อังคารที่	16	สิงหาคม	2565	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	มงฟอร์ตวิทยาลัย

     21 สงิห�คม 2565
						ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยและผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	มอบ

หมายให้มาสเตอร์ไชยวัฒน์	บุญเลิศ	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	-	การเงิน		ผู้แทนครู	กรรมการ

บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 และประธานฝ่ายมัธยมศึกษา	 สมาคมสถานศึกษา

เอกชนจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เข้าร่วมประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี	 2565	 เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานสมาคมฯ	 ในรอบปีวาระปี	 2562	

-	 2564	 	 และเลือกตั้งนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่	 ผลการเลือกตั้ง	

ดร.ชวนพิศ	 	 เลี้ยงประไพพันธ์	 	 ผู้อำานวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย	 ได้รับการพิจารณา

แต่งตั้งให้ทำาหน้าที่นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่	 วาระปี	 2565	 -	

2567	คนใหม่แทน			อาจารย์พรรณี		สหเสวียนต์	ที่ครบวาระการทำางานไปในปี	2564

     วันจันทร์ที่	15	สิงหาคม	2565	เวลาประมาณ	14.30	น.	ได้เกิดพายุฝนรุนแรงขึ้นใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่	ส่งผลให้ต้นไม้	และเสาไฟฟ้าภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

หักล้มหลายจุด	 มีรถยนต์และหลังคาทางเดินบริเวณหน้าห้องสมุดได้รับความเสียหาย	

โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวาตภัยในครั้งนี้			โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ขอขอบคุณ

เทศบาลนครเชียงใหม่	ที่ได้กรุณาส่งหน่วยกู้ภัยบ้านเด่น	มาช่วยยกต้นไม้	เสาไฟฟ้า	และ

ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ครั้งนี้

รอบรั้ว MC
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      19  สงิห�คม 2565
	 	 	 	 	 	 งานชมรมและบำาเพ็ญประโยชน์	 ได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตร	 กิจกรรมชมรมเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน	ในการนี้ทางชมรมเอ็มซี	คาเฟ่	(MC	Cafe)	ได้จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร	 เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพครบทุกมิติ	 เข้าดูงาน	 และอบรมการทำากาแฟ

ในแบบต่างๆ	และดูงานโรงคั่วกาแฟครบวงจร	การเรียนรู้	กลไกลตลาดตาม	Automat-

ic	 CSR	 (Corporate	 Social	 Responsibility)	ณ	 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยทองพัฒนา	

อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	โดยมี	ภราดาอนุรักษ์	นิธิภัทราภรณ์	เป็นผู้ทรงวุฒิและวิทยากร

ในครั้งนี้

									โดยมีนักเรียนชมรมเอ็มซี	คาเฟ่	(MC	Cafe)	ระดับชั้น	ม.4-ม.6	จำานวน	19	คน	เข้า

ร่วมกิจกรรม	ณ	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยทองพัฒนา	ต.ดอนแก้ว	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่		

อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	โดยในวันศุกร์ที่	19	สิงหาคม	2565		เวลา	08.20-16.00	น.

      21  สงิห�คม 2565
						โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ	 “เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นตอนต้น”	 โดยมีคณะวิทยากร	 ประกอบ

ด้วย	 คุณบุษบา	 อนุศักดิ์	 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำาพูน	 นายแพทย์สุธิต	 คุณ

ประดิษฐ์	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	 รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลลำาพูน	

แพทย์หญิงกอร์ปบุญ	 ภาวะกุล	 นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ	 ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	

โรงพยาบาลลำาพูน	 เภสัชกรสัมฤทธิ์	 อุตรสัก	 เภสัชกรชำานาญการพิเศษ	 โรงพยาบาล

ลำาพูน(ตัวแทนผู้ปกครอง	MC	54)	คุณมนทิรา	เจียรนัยกุลวานิช	พยาบาลวิชาชีพและนัก

วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง	(ตัวแทนผู้ปกครอง	MC	54)	และผู้ปกครองระดับชั้นม.1-ม.3	

เมื่อวันอาทิตย์ที่	21	สิงหาคม	2565	เวลา	8.00-12.00	น	ณ	ห้องประชุมแอมบรอสิโอ	

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

     24  สงิห�คม 2565
	 	 	 	 	 ติวการเขียนภาษา	 SWIFT	ณ	ห้องคอม	 1	 โดยครูสมรัก	 ปริยะวาที,	 ม.ยุทธศักดิ์	

สินธุพงศ์	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี	 2023	 โดยกิจกรรม

ดังกล่าวได้เชิญนางสาวอัยย์ญดา	 เกรียงไกรศักดิ์	นักเรียนระดับชั้น	ม.5/5	 	ซึ่งเป็นรุ่นพี่

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ	Worldwide					Developers	Conference	:	WWDC	

2022	ชนะการประกวดการพัฒนา	Application	ชื่อ	“EmergenCPR	บอกจังหวะการ

ปั๊มหัวใจโดยมีแยกรูปแบบของเด็กและผู้ใหญ่พร้อมทั้งมีวิธีการจัดท่าทางผู้ป่วย”	 มามา

ให้คำาแนะนำาน้องๆ	 ถึงเทคนิค	 แนวคิด	 แนวทางในการเขียน	 Project	 ให้ประสบความ

สำาเร็จ	ซึ่งน้องๆ	ระดับชั้นมัธยมต้นได้รับความรู้ที่แบ่งปันสู่น้อง	ครูและน้องๆ	ขอขอบคุณ

พี่	อัยย์ญดา	มา	ณ	ที่นี้
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     24  สงิห�คม 2565
							ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ตัวแทนคณะครู	และบุคลากรทางการศึกษา	ร่วม

แสดงความเสียใจกับคุณครูดวงมณี		คำาป่าแลว		ที่สุญเสียมารดา	เนื่องจากเสียชีวิตด้วย

โรคชรา

						งานหลักสูตร	ร่วมกับ	งานมาตรฐาน	จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	ในการ

ทบทวนมาตรฐานและตัวบ่งชี้	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน	QA	/TQA	จาก

มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ในช่วงเดือน	พฤศจิกายน	2565

							ฝ่ายบริหารทั่วไป	โดยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	ฝ่ายธุรการการเงิน		โดย

งานจัดซื้อจัดจ้าง	 ได้ตรวจรับงานซ่อมแซมอัฒจันทร์	 เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับ

กรีฑาสีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ประจำาปีการศึกษา	2565

					ทางงานโภชนาการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ได้รับการตรวจประเมินมาตฐาน	Clean	Food	

Good	 Taste	 ณ	 โรงอาหารและศูนย์จำาหน่ายอาหารลานจามจุรี	 	 โดยฝ่ายส่งเสริมสิ่ง

แวดล้อมสำานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครเชียงใหม่

      26  สงิห�คม 2565    

					ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล								ผู้อำานวยการ	และคณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการ	โรง

เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.รุจิรา	 อุ่นเจริญ	 รักษา

การแทนคณบดี	 และคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 ในโอกาสเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านวิชาการ	 ระหว่าง

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	ณ	ห้องประชุมอาคารอำานวยการ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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     30  สงิห�คม 2565
	 	 	 	 	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	คุณชวลิต	

สุวิทย์ศักดานนท์	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย	 พร้อมด้วยตัวแทนคณะ

กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้การต้อนรับ	

						คุณวิชัย	ทองแตง	ประธาน	บริษัท	Bitkub	World	Tech	มหาเศรษฐี	ลำาดับที่	17	

:	Forbes	Thailand	บรรยายพิเศษ	ในหัวข้อ	“Digital	Transformation”	วันอังคารที่	

30	สิงหาคม	2565	เวลา	13.00	-14.00	น.	ณ	ห้องประชุม	Ambrosio	จัดโดย	สมาคม

ศิษย์เก่า

     31  สงิห�คม 2565
	 	 	 	 	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 	 เหล่ารักผล	 	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย																				

เป็นประธานมอบปลอกแขนให้แก่นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา	 ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติ

แก่นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา	 	 ในการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้กำากับ

นักศึกษาวิชาทหาร	ครูฝึก	 โดยทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าหมวด	และหัวหน้ากองร้อย	 ในการ

ฝึกศึกษาตลอดปีการศึกษา	2565	ณ	ลานจามจุรี		เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2565

     26  สงิห�คม 2565
						โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	โดยคณะผู้บริหารโรงเรียน	ได้ให้การต้อนรับ	คณะ

อาจารย์	และนักศึกษาปริญาโท	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	เข้าศึกษาดู

งาน	ในประเด็น	การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน	โดยมีมาสเตอร์ธีรภัทร์	วิโรจน์

สกุล	หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้บรรยาย

     พล.ต.สันติ	สุขป้อม	ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	33	เป็นประธานการประชุมมอบ

นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	 ประจำาปี	 2565	 แก่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่	

ลำาพูน	 และแม่ฮ่องสอน	 จำานวน	 145	 สถานศึกษา	 โดยได้เน้นย้ำานโยบายสำาคัญต่าง	 ๆ	

ท่ีทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำาหนดให้สอดคล้องกับแผนการฝึกศึกษาวิชาทหาร	

ประจำาปีการศึกษา	2565		ในการนี้	ผกท.หญิง	ภูริชา		จันทร์ดี		หัวหน้างานนักศึกษาวิชา

ทหาร	ชมรมและบำาเพ็ญประโยชน์	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ได้เข้าร่วมประชุมด้วย	ณ	

ห้องประชุมใหญ่	ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33	
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     1  กนัย�ยน  2565
	 	 	 งานอภิบาล	 ได้จัดวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปรวมสำาหรับนักเรียนคาทอลิก	 เวลา	

07.50	-	08.45		น.	ณ	ห้องศูนย์อภิบาลและศาสนกิจ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกได้มีโอกาสในการรับศีลอภัยบาป

									ในการนี้ทางงานอภิบาลได้รับเกียรติจากบาดหลวงนิรุจต์	วงศ์แจ่ม	ได้ให้เกียรติมา	

เป็นผู้โปรดศีลอภัยบาป	ซึ่งมีครูคาทอลิกจำานวน	4	คน	และนักเรียนคาทอลิกจำานวน	33	

     31 สงิห�คม - กนัย�ยน 2565
						งานลูกเสือ	ฝ่ายกิจการนักเรียน	มงฟอร์ตวิทยาลัย	ได้จัดกิจกรรมการอบรม	นายหมู่

ลูกเสือ	เนตรนารี	สามัญรุ่นใหญ่	ระหว่างวันที่	31	สิงหาคม	-	1	กันยายน	2565	ณ	ศูนย์

อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่	 อำาเภอแม่แต่ง	 โดยมีนายหมู่ลูกเสือ	 เนตรนารี	 เข้าร่วม

การอบรม	ครั้งนี้จำานวน	54	คน	

     2 กนัย�ยน 2565
						โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	โดยงานอภิบาลได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์

ต้นเดือน	(กันยายน)ในวันศุกร์ที่	2	กันยายน	2565	เวลา	08.00-09.00	น.		ณ	หอประชุม

เซนต์โยเซฟ	 อาคารอังเดร	 เกแก็ง	 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อ	 ความศรัทธา	 และ

สร้างบรรยากาศคาทอลิกให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน	 อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม	ให้กับบุคลากร

						ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากบาทหลวงนิรุจต์	วงศ์แจ่ม	พระสงฆ์จากสำานัก

มิสซังเชียงใหม่	มาเป็นประธานในพิธี	โดยมีภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	คณะครู	และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และนักเรียน

คาทอลิกทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมพิธีกรรมด้วยความเคารพ	ศรัทธา	และมีความสงบเงียบ

							ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการและผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

มอบหมายให้มาสเตอร์ไชยวัฒน์	 บุญเลิศ	 ผู้แทนครู	 กรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	 และหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน	 เป็นตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เข้า

ร่วมพิธีทำาบุญและเปิดอาคารที่ทำาการสถานีตำารวจภูธรแม่ปิง	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่	1	กันยายน	เวลา	09.00	น.	ณ	สถานีตำารวจภูธรแม่ปิง	จังหวัดเชียงใหม่	โดย

มี	พลตำารวจโทปิยะ	ต๊ะวิชัย	ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค5	เป็นประธานในพิธี

รอบรั้ว MC



Montfort College Newsletter  
58 : Montfort College, Chiang MainewsMC

ประจำ�เดอืน  กนัย�ยน 2565
     5 กนัย�ยน  2565
	 	 	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านดนตรี	

ระหว่างวิทยาลัยดุริยศิลป์	 มหาวิทยาลัยพายัพ	 กับ	 แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี	 โรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	 และ	 อาจารย์	 อภิชา	 อินสุวรรณ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ	 พร้อมด้วย	

คณะผู้บริหารและอาจารย์ของทั้งสองสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้ง

นี้	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้แก่ผู้เรียน	 ซึ่งจะ

นำาไปสู่การพัฒนา	 การจัดการเรียนการสอนให้มีระบบแบบแผน	 เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล

     11 กนัย�ยน  2565
	 	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการและผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

เป็นตัวแทนคณะภราดา	 ครู	 และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เดินทางไปร่วมพิธี

ภาวนาอุทิศบุญกุศลและพิธีปลงศพภราดา	Anthony	อรุณ	เมธเศรษฐ	ณ	วัดน้อย	เดล	

โรซาริโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จังหวัดชลบุรี		เมื่อวันอาทิตย์ที่	11	กันยายน	2565	

     14 กนัย�ยน  2565
					ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการและผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็น

ตัวแทนคณะภราดา	 และบุคคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ไปแสดงความยินดีกับ	

ภราดาอนุรักษ์	 	 นิธิภัทราภรณ์	 	 อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ	66	ปี	ณ	บ้านนวกสถาน	เดอ	มงฟอร์ต

      กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์	คร้ังท่ี	3	จำานวน	11	ฐาน	โดยมีนักเรียนเข้าร่วม	972	คน	

วันพุธที่	14	กันยายน	2565	เวลา	12.50-14.30	น.	โดยนักเรียนแยกตามฐานกิจกรรม	

11	ฐาน	ตามฐานกรีฑาสี	11	ฐาน	โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมกรีฑาสี	นำาโดยทีม

งานคณะสีแต่ละสี	โดยมีคณะครูชมรม/ครูบำาเพ็ญประโยชน์	ร่วมดูแลนักเรียน
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     15 กนัย�ยน  2565
	 	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน	ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์	ทั้ง	15	

โรงเรียน	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน	 และเข้ามาเยี่ยมชมการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน	 ตลอดจนหาแนวทางการความร่วมมือและสนับสนุน

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

       14 กนัย�ยน  2565
							สถาบันขงจื่อ	มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่	ห้องเรียนขงจื่อ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

จัดกิจกรรม	กิจกรรมฉลองครบรอบ	5ปี	ห้องเรียนขงจื่อ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและ

พิธีเปิดป้ายห้องเรียนขงจื่อ	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 	 ในวันพุธที่	 14	กันยายน	2565	

ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	ฮอลล์	โดยมี	Ms.Yang	Jong	รองกงสุลใหญ่จีนประจำาจังหวัด

เชียงใหม่	Miss	 Lian	 Chen	 ผู้อำานวยการสถาบันขงจื่อ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ภราดา	

ดร.ชำานาญ		เหล่ารักษ์ผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย			ประธานพิธีเปิดป้าย

ห้องเรียนขงจื่อ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย		Ms.Zhang	Yajing	ผู้อำานวยการสถานกงสุล

ใหญ่จีนประจำาจังหวัดเชียงใหม่	คณะผู้ร่วมบริหาร	นักเรียนแผนการเรียน	ศิลป์ภาษาจีน		

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

						1.	เฉลิมฉลองที่ห้องเรียนขงจื่อ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ครบรอบ	5	ปี

								2.	ทำาการเปิดป้ายห้องสำานักงานแห่งใหม่ห้องเรียนขงจื่อ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

	 	 	 	 3.	 ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะภาษาจีน	 ในการ

นี้คณะกรรมการได้ดำาเนินการจัดการแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานและความ

สามารถในด้านทักษะภาษาจีน	 	 ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา	 และชั้นมัธยมศึกษา	 โดย

พิจารณาผลงานตั้งแต่วันที่	1		กรกฎาคม	–	31	สิงหาคม	2565

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กิจกรรมครั้งนี้	 มีการมอบเกียรติบัตรสำาหรับนักเรียน	ที่ชนะการประกวดการ

แข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีน	 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	 -	 มัธยมศึกษา	 ชมการ

แสดงความสามารถของนักเรียนศิลป์ภาษาจีน	 และนักเรียน	 แผนก	 English	 Program	

ชมนิทรรศการผลงานต่างๆของนักเรียน	ช่วงชั้นต่างๆ	อีกด้วย	

   
	 	 เทศบาลนครเชียงใหม่แจ้งผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารสำาหรับโรงอาหารและร้าน

อาหารของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 โดยมีร้านอาหารได้รับการประเมิน	 จำานวน	 	 23	

แห่ง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลจำานวน	23แห่ง		โรงอาหารได้รับการตรวจประเมิน	

จำานวน	1	แห่ง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	1	แห่ง	และมินิมาร์ทได้รับการตรวจประเมิน	จำานวน	

1	แห่ง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	จำานวน	1	แห่ง		และได้รับป้ายรับรองอาหารสะอาด	รดชาติ

อร่อยให้แก่โรงอาหารและร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	มีอายุการ

รับรอง	1	ปี
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     16 กนัย�ยน  2565
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน	และผู้ปกครองที่ได้รับ	“ทุน

อันโตนีโอ”	 ประจำาปีการศึกษา	 2565	 มาสเตอร์ไชยวัฒน์	 บุญเลิศ	 หัวหน้าฝ่ายธุรการ-

การเงิน	 ผู้รับผิดชอบและดูแลระเบียบของการให้ทุนอันโตนิโอ	 ได้มาชี้แจงผู้ปกครอง

นักเรียนที่ได้ทุนดังกล่าว	 ระเบียบ	 ข้อปฎิบัติ	 และลงนามสัญญารับทุนอันโตนีโอ	 ปีการ

ศึกษา	2566		ณ	ห้องประชุมเซนต์แมรี่	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

     24 กนัย�ยน  2565
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ร่วมกับสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่	จัดงานวัน

เยาวชนแห่งชาติ	 ปีการศึกษา	 2565	 เมื่อวันเสาร์ที่	 24	 กันยายน	2565	 เวลา	 0ณ	หอ

ประชุมเซนต์โยเซฟ	อาคารอังเดร	เกแก็ง	โดยได้รับเกียรติจาก	นายวรวิทย์	ชัยสวัสดิ์	รอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี	 และมอบเกียรติ

บัตรให้แก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง	ๆ	จำานวนทั้งสิ้น	736	คน

     27 กนัย�ยน  2565
ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ได้มอบหมายให้	งาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	 และงานอภิบาล	 ได้นำากระดานอัจฉริยะ	 Interactive	

ที่ไม่ได้ใช้งานและมีสภาพดี	 ไปบริจาคและติดตั้งให้กับ	 มูลนิธิดอกไม้ป่า	 เพื่อใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน	 และให้ความรู้ในกิจกรรมของมูลนิธิ	 ทั้งนี้ทีมงานยังให้บริการด้าน

จัดการ	Network	ในมูลนิธิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			

     30 กนัย�ยน 2565
กรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการและตัวแทนบุคลากร	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	เข้าร่วม

พิธีเจริญพระพุธมนต์สืบชะตาหลวง	เนื่องในงานครบรอบ	90	ปี	มงฟอร์ตวิทยาลัย	ณ	โรง

เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	แผนกประถม

     26 - 28 กนัย�ยน  2565
       กิจกรรม MC ROAD SHOW 2022”
 						งานแนะแนวการศึกษา	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ได้จัดกิจกรรม	Road	Show	การสร้างและ

สานต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	กับ	โรงเรียนอรพินพิทยา	ปีการศึกษา	2565

									-	วันจันทร์ที่	26	กันยายน	พ.ศ.	2565	เวลา	09.00	-	11.30	น	ทั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก		

ดร	นาวิน	วิยาภรณ์	ผู้อำานวยการโรงเรียนอรพินพิทยา	และคณะผู้บริหารฯ	คณะครู	ให้การต้อนรับ

								-	วันอังคารที่	27	กันยายน	2565	เวลา	09.00	-	11.30	น.	ณ	โรงเรียนใบบุญลำาพูน	จังหวัด

ลำาพูน

										-	วันพุธที่	28	กันยายน	2565	เวลา	09.00	-	11.30	น.	ณ	โรงเรียนเอื้อวิทยา	อำาเภอไชย

ปราการ	จังหวัดเชียงใหม่

										-	วันพุธที่	28	กันยายน	2565	เวลา	13.00	-	16.00	น.	ณ	โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา	อำาเภอ

ฝาง	จังหวัดเชียงใหม่

     

รอบรั้ว MC
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     30 กนัย�ยน  2565
	 	 	 งานอภิบาลและศาสนกิจได้จัดกิจกรรมค่ายฟื้นฟูจิตใจชีวิตคริสตชนคร	 ูและนักเรียน	

ครั้งที่	1	ประจำาปีการศึกษา	2565

				ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	ทำาการสอนนักศึกษาวิชาทหาร	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

สัปดาห์ที่	5	 	 โดยชั้นปีที่	1	ทำาการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า	ท่าซอยเท้า,	ท่าหันในเวลาเดิน	

ท่าวิ่ง,	ท่าหยุดจากการวิ่ง	 	ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นเดิน		ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นวิ่ง		

ชั้นปีที่	 2	 	 ทำากิจกรรมจิตอาสา	 	 และชั้นปีที่	 3	 ทำากิจกรรมจิตอาสา	 	 ณ	 ศูนย์การฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33

ประจำ�เดอืน  กนัย�ยน  2565รอบรั้ว MC
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     7-8 ตลุ�คม 2565
ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการและผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	

ได้เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	2/2565

     17 ตลุ�คม 2565
	 	 ฝ่ายวิชาการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 หัวหน้างานที่สังกัดฝ่ายวิชาการ	

ครั้งที่	15	เมื่อวันจันทร์ที่	17	ตุลาคม	2565	เวลา	14.00	น.	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชุมตึก

เซนต์แมรี่	เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ	ของโรงเรียน	ติดตาม	มอบหมาย	และ

ปรึกษาหารือเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ

     19 ตลุ�คม 2565
	 	 งานหลักสูตร	 ร่วมกับ	 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	 โดย	 มาสเตอร์รังสรรค์	

พรพัฒนา	 จัดอบรมการจัดทำาหลักสูตรในระบบ	 MC-CMS	 และทดสอบระบบโดย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	เวลา	13.30	-	15.30	น.	ณ	ห้องประชุม	St.	Mary

     17-21 ตลุ�คม 2565
โครงการอบรม	 สำาหรับครูผู้สอน	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู	 เกี่ยวกับการพัฒนา	

Application	 เบื้องต้น	 บนระบบ	 iOS	 และเตรียมความพร้อมให้ครูเรื่องการทำาหน้าที่

ครูที่ปรึกษานักเรียนส่งผลลงานเข้าประกวดในงาน	 Apple	World	Wide	 Developer	

Conference	โดย	ร.ศ.ดร.วรสิทธิ์	ชูชัยวัฒนา	จัดโดย	Apple	Thailand	ร่วมกับชิชาง

คอมพิเตอร์

     20 ตลุ�คม 2565
			ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพแห่งความสำาเร็จ	(MCSC)		ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร	Virtual	 Interactive	Activity	 	 ในกิจกรรม	Cultural	Exchange	Program		

(ผ่าน	 Zoom	 Application)	 เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยนประเพณี	

วัฒนธรรม	 อาหาร	 และสถานที่ท่องเที่ยว	 เพื่อให้นักเรียนเปิดประสบการณ์การเรียน

รู้แบบใหม่	 ในยุค	 New	 Normal	 	 ร่วมกับโรงเรียน	 Hougang	 Secondary	 School	

(ระดับชั้น	ม.5)	โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	(ห้อง	ม.5/1)	จำานวน	45	คน	

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.
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     20 ตลุ�คม 2565
	 	 	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและคณะ

ผู้บริหาร	 ให้การต้อนรับ	 BRO.JOHN	 KALLARACKAL	 SUPERIOR	 GENERAL	 OF	

BROTHERS	 OF	 ST.GABRIEL	 เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมการบริหารด้านการศึกษา	

กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน

     22 ตลุ�คม 2565
			ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและคณะผู้บริ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ได้จัดอบรมฟื้นฟู	 “ครูมืออาชีพตามวิถีมงฟอร์ต”	 ขึ้น	 โดยมี

วัตถุประสงค์	ดังนี้

					1)	เพื่อให้ครูได้รับความรู้	ความเข้าใจ	ชีวประวัติของนักบุญหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	

มงฟอร์ต	

	 	 	 2)	 เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสำาคัญของจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต	 ที่มีต่อการ

บริหารการศึกษาในโรงเรียน	ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร

					3)	เพื่อให้ครู	สามารถนำาวิถีมงฟอร์ตไปประยุกต์ใช้ในการทำางานและชีวิตประจำาวัน

									โดยได้รับเกียรติจาก	ภราดา	ดร.ทักษบุตร		ไกรประสิทธิ์	ผู้อำานวยการโรงเรียน			

มงฟอร์ตวิทยาลัย	แผนกประถม	ในวันเสาร์ที่	22	ตุลาคม	2565	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	

และห้องประชุมแอมบรอสิโอ
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     17- 25 ตลุ�คม 2565
			ภาพบรรยากาศบางส่วนของการแข่งขันกรีฑาสี	วันที่	25	ตุลาคม	2565	ซึ่งบรรยากาศ

เป็นไปอย่างสนุกสนาน	 นักเรียนแต่ละคณะสีให้ความสนใจ	 ออกพลังเสียงเชียร์กันอย่าง

ไม่ยอมแพ้กันครับอีกทั้ง	ภราดา	ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย	และคณะผู้บริหาร	คณะครู	 เข้าร่วมชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน

อีกด้วยครับ	
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     27 - 28 ตลุ�คม 2565
									การแข่งขันกรีฑาสี	ครั้งที่	55	ประจำาปีการศึกษา	2565	วันที่	27	-	28	ตุลาคม	

2565	ณ	สนามกีฬาบัญญัติ	โรจนารุณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยขอขอบคุณประธานใน

พิธี	นาย	ดร.จารุวัฒน์	สัตนุรักษณ์	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	ประจำา

วิทยาเขตเชียงใหม่	และขอแสดงความยินดีกับคณะสีและนักกรีฑาทุกคน	ที่ได้รับเหรียญ	

และถ้วยรางวัลคะแนนรวม	 ได้แก่	 รางวัลคะแนนรวมสูงสด	 ได้แก่	 สีเขียว	 คะแนนรวม	

413	คะแนน	รองชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	สีส้ม	371	คะแนน	และรองชนะเลิศอันดับที่	

3	ได้แก่	สีชมพู	347	คะแนน	ทั้งนี้พิธีมอบเหรียญ	และถ้วยรางวัลได้รับเกียรติจาก	ภราดา	

ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ภราดา	ดร.ทักษบุตร	ไกร

ประสิทธิ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 แผนกประถม	 และคณะครู	 โรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย	 เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลคะแนนรวมแก่ตัวแทนคณะสี

ต่างๆ	ในกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี	ประจำาปีการศึกษา	2565	
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