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เป้าหมายของการจัดการศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีเป้าหมายการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่ อิ่มเอิบ 

อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล โดยเน้นการพัฒนาด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ 
สติปัญญา และจิตวิญาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ทางฝ่ายกิจการ
นักเรียนจึงได้ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียน ดังนี้

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
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พันธสัญญานักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีเป้าหมายการจัดการศึกษา ดังนี้

จากเป้าหมายดังกล่าวทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจึงได้กำาหนดพันธสัญญานักเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย ในการปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังพันธสัญญา
ลูกมงฟอร์ต ดังนี้

1. อบรมนักเรียนเป็นคนดี
2. สอนนักเรียนให้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ ดังนั้นพันธสัญญา
ของนักเรียนมงฟอร์ตมีดังนี้
1) เราลูกมงฟอร์ตฯ แต่งกายถูกต้อง และเหมาะสมทุกโอกาส
2) เราลูกมงฟอร์ตฯ ทำาความเคารพ และทักทายกันด้วยการไหว้ทุกครั้ง
3) เราลูกมงฟอร์ตฯ มีสัมมาคารวะ และกิริยาวาจาสุภาพ
4) เราลูกมงฟอร์ตฯ มีความวิริยะ อุตสาหะ สามัคคี มีน้ำาใจ และเสียสละ
5) เราลูกมงฟอร์ตฯ รักการเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และใฝ่รู้ใฝ่เรียน
6) เราลูกมงฟอร์ตฯ เป็นคนซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู และตรงต่อเวลา
7) เราลูกมงฟอร์ตฯ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และการพนัน
8) เราลูกมงฟอร์ตฯ รักษ์ความสะอาด และเห็นคุณค่าสาธารณสมบัติของโรงเรียน สังคม
   และประเทศชาติ
9) เราลูกมงฟอร์ตฯ ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ ด้วยความเคารพ  
   ความเข้าใจ และเต็มใจ
10) เราลูกมงฟอร์ตฯ ธำารงไว้ซึ่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ ของครอบครัว และโรงเรียนฯ
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คำ�นำ�
เข็มทิศ มีความสำาคัญต่อนักบิน นักเดินเรือ เพื่อเป็นเครื่องมือนำาทางให้ถึงที่หมาย   

โดยปลอดภัย และประหยัดเวลาฉันใด คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองก็เป็นหลักและแนวปฏิบัติ
เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนจะได้ดำาเนินการต่างๆ เพื่อ       
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ร่วมกัน ทำางานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์ฉันนั้น

หลายคนอาจคิดว่า คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองเป็นกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งเป็น 
การเข้าใจที่ผิด จึงทำาให้เครียดและมีปัญหาในการดำารงชีวิตในโรงเรียน แต่ตรงกันข้ามถ้ามอง
ว่า คู่มือดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้ความกระจ่าง ชี้แนวทางให้เราปฏิบัติ เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งจะนำาพาเราสู่ความสุข ความสำาเร็จ ทั้งขณะ
ที่อยู่ในโรงเรียน และจบออกไป จะทำาให้เรามีความสุขในการดำาเนินการตามคู่มือดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอให้เราปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้อย่างสมบูรณ์ เพื่อชีวิตของเราจะมีแต่ความสุข 
ความเจริญ และก้าวหน้าตลอดไป ทั้งร่างกาย จิตวิญญาณ สติปัญญา สังคม และอารมณ์

ด้วยความรัก และปรารถนาดี

(ภราดาอาจิณ  เต่งตระกูล)
ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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หมวดที่ 1
MONTFORT COLLEGE

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย
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ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort) ได้
สถาปนาคณะนักบวชคณะเซนต์คาเบรียลขึ้น ณ เมืองแซงต์ ลอรังต์ 
ซูแซฟร์ (St.Laurent-Sur-Sevre) เมืองแซงต์ ลอรังต์ ซึ่งตั้งอยู่บน
ฝั่งแม่น้ำาแซฟร์มณฑล วังเดย์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ.2259 นักบวชในคณะนี้ได้เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2444 ภราดาที่เดินทางจากประเทศ
ฝรั่งเศสในครั้งนั้นมี 5 ท่าน คือ

1. เจษฎาจารย์ มาร์ติน เดอ ดูรส์
2. เจษฎาจารย์ อาแบล
3. เจษฎาจารย์ ออสต์กูส
4. เจษฎาจารย์ คาเบรียล ฟาเรต์ดี
5. เจษฎาจารย์ ฟรังซัว ฮีแลร์

ทั้งนี้ เพื่อมาดำาเนินงานการบริหาร และการสอนที่โรงเรียน
อัสสัมชัญกรุงเทพฯ ซึ่งท่านบาทหลวง เอมิล คูสติน กอลมเบต์ ได้
ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2428 และบาทหลวงท่านนี้
ได้ยกโรงเรียนอัสสัมชันกรุงเทพฯ ให้คณะภราดาเซนต์คาเบรียลเข้ามา
ดำาเนินการต่อจากท่าน คณะภราดาเซนต์คาเบรียลได้เริ่มดำาเนินงาน
จัดการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่บัดนั้น

การดำาเนินงานการสอนในโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ คณะ
ภราดาได้ทุ่มเทจิตใจดำาเนินงานอย่างเต็มกำาลังทำาให้ชาวไทยศรัทธา
ต่อวิธีการฝึกอบรมนักเรียนของคณะภราดาอย่างแท้จริง และมีชื่อ
เสียงแพร่หลายกว้างขวางอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการเรียกร้องให้สร้าง
โรงเรียนเพิ่มขึ้น ผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านได้บริจาคที่ดินและให้การ
สนับสนุนแก่คณะภราดาทางด้านต่างๆ ต่อมาคณะภราดาได้สร้าง
โรงเรียนขึ้นหลายแห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ
ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และ
โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง จังหวัดลำาปาง
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ประวัติและการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนหนึ่งของมูลนิธิ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียน
ในเครืออัสสัมชัญและเซนต์คาเบรียล รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง เปิดทำาการ
สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เริ่มก่อตั้ง
โรงเรียนในปี พ.ศ.2475 โดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้มาสร้าง
ที่จังหวัดเชียงใหม่ตามคำาเชิญของ ฯพณฯ แปรอส ซึ่งเป็นมุขมิสซัง
ในขณะนั้น ฯพณฯ แปรอส ได้ซื้อที่ดินจากหลวงอนุสารสุนทรจำานวน 
12 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  ที่ดินแปลงนี้ด้านหลังติดกับ
น้ำาปิง ด้านหน้าติดกับถนนเจริญประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม สอนเฉพาะนักเรียนชาย ในปี พ.ศ. 
2509 โรงเรียนได้แยกแผนกประถมออกจากมัธยม โดยให้แผนกมัธยม
อยู่ที่เดิมและย้ายแผนกประถมไปอยู่ที่ถนนช้างคลาน (โดยสร้างอาคาร
ขึ้นใหม่ในเนื้อที่ 9 ไร่เศษ) ปี พ.ศ.2526 ขายโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย แผนกประถมและซ้ือท่ีดินแห่งใหม่ เน้ือท่ีประมาณ 50 ไร่ 
ดำาเนินการก่อสร้างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เร่ิมก่อสร้าง
ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2527 สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง 36 ล้าน
บาท ใช้เวลาสร้าง 1 ปี ประกอบไปด้วยอาคารที่ก่อสร้าง 6 อาคาร 
คือ

อาคารเรียน    3  อาคาร
เป็นอาคารเชื่อมต่อกัน (ปีเตอร์ เซราฟิน และอัลเบิร์ต)
อาคารห้องสมุด  1  อาคาร
อาคารอำานวยการ  1  อาคาร
อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 1  อาคาร

ปี พ.ศ.2528 ย้ายแผนกมัธยมมาเรียนที่ใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่
เลขที่ 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ซึ่งเป็น
นักเรียนชายล้วน และช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่ง
มีนักเรียนหญิงร่วมเรียนด้วย (สหศึกษา) ต่อมาได้สร้างอาคารเพิ่ม
เติมเพื่อรองรับจำานวนนักเรียนที่มากขึ้นอีก 3 อาคาร คือ อาคารเอ็ม
มานูเอล อาคารอันโตนีโอ เป็นอาคารสำาหรับ English Program ซึ่ง
เปิดสอนปีการศึกษา 2547 อาคารเซนต์แมรี่ได้ปรับปรุงก่อสร้างเพิ่ม
เติมจากอาคารกิจกรรม ใช้เป็นที่ทำางานของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน ฝ่ายสำานักผู้อำานวยการ และห้องฝึกซ้อมดุริยางค์ เปิดใช้ใน
ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2553 ปรับปรุงหอประชุมโรงอาหารเป็นห้องประชุม
ปรับอากาศ เปลี่ยนชื่อเป็นห้องประชุมเซนต์โยเซฟ และแยกการ
บริหารออกเป็น 2 โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน 
(ประถม-มัธยม)

ปีการศึกษา 2554 สร้างสระว่ายน้ำา เดอ มงฟอร์ต เพื่อฉลอง
การครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน และได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน เป็นครั้งที่ 3 (พ.ศ.2532, 2544, 2554)

ปัจจุบันโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดสอนแบบสหศึกษาใน
ทุกระดับชั้น มีจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,520 คน มีจำานวนบุคลากร 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักการประมาณ 325 คน

Montfort College
9



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองฯ
10

แผ
นภ

ูมิแ
สด

งว
งจ

รอ
งค

์ปร
ะก
อบ

 ว
ิสัย

ทัศ
น์ 

พัน
ธก

ิจ 
เป
้าห
มา
ย



Montfort College
11

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
พ.ศ.2555 – 2559

วิสัยทัศน์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บริหารจัดการด้วย

มาตรฐานสากล เป็นแบบอย่างของสถานศึกษา พัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศครบทุกมิติ เจริญชีวิตในสังคม 
และสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และมีความสุข

พันธกิจโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย
1. วางแผนและดำาเนินการให้บุคคล องค์กร ทรัพยากร และ

กลไกดำาเนินการให้สอดประสาน ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
ของกันและกันอย่างมีความสุข

2. สร้างและเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมและกระบวนการใดๆ ที่
เอื้อต่อการบูรณาการ ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี 
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทุกด้านท้ังศาสตร์และศิลป์ พัฒนา
หลักสูตรสู่สากล

3. สร้างพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดได้  ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่หลากหลาย และบริบทของการเปลี่ยนแปลง

4. สร้างเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว  ชุมชน  องค์กร  
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เพื่อระดมสรรพกำาลังในการสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เป็นมาตรฐานสากล

5. สร้างค่านิยมอันดีงาม เจริญชีวิตในสังคม ด้วยความรับผิดชอบ 
มีความสุข และเป็นแบบอย่างของสถานศึกษา

Montfort College
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เป้าหมาย
1. บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ

อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี และมีคุณธรรมคุณภาพสากล

2. บุคลากรเป็นคนที่มีคุณภาพ สามารถเจริญชีวิตได้อย่างมี
คุณค่า และมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย พร้อมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลาก
หลายอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดค้นและสร้างสื่อนวัตกรรม สื่ออุปกรณ์  
เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และทำาวิจัย เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสร้างองค์ความรู้ใหม่

4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแบบองค์รวม (TQM) / องค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (LO) / การจัดการความรู้ (KM) ที่เชื่อมโยงแผน
ปฏิบัติงาน กระบวนการตัวช้ีวัดและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง 
ไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน

5. โรงเรียนได้ส่งเสริมภูมิปัญญา  ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรพหุภาษา 
(MC Multi Language)  ได้แก่  ภาษาล้านนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในรายวิชา 8 กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย โดยการจัดการเรียนรู้และร่วม 
พัฒนากับสถานศึกษาและองค์กร ตลอดจนเป็นศูนย์รวมและร่วมเป็น
เครือข่ายเรียนรู้ พัฒนาความรู้กับชุมชน และบุคคลทั่วไป (Learning 
Community and Community Learning)

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองฯ
12



Montfort College
13

ตราโรงเรียน
ตราของโรงเรียนใช้ตราของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มีรูปร่างลักษณะใจกลางของเครื่องหมายเป็นรูปโล่ แบ่งออกเป็นสี่ซีกเช่นเดียวกับ 

สถาบันการศึกษาในเครือทั้งหมด ดังรูป
ตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สÓนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติดีร่วมกัน

นอกจากความสÓคั ญอันเป็นนามธรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนต่างๆ ของตรานี้ยังมีความหมายเป็นทั้งคติธรรมและแนวทางที่จะนÓทุกคนไปสู่จุดหมาย
สูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลอีกด้วย

A.M. 
มาจากคำาเต็มของภาษาลาตินว่า “Ave Maria” Maria 

เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า Ave Maria ตรงกับภาษา
ไทยว่า “วันทาแม่มารี”

ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว
เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิìผุดผ่อง ที่นักเรียนทุกคนต้อง 

พยายามทÓตนให้เป็นผู้บริสุทธิì ทั้งกาย วาจา และใจอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ 
อยู่ที่ใดก็ตาม ดังนั้นตรงส่วนที่มีตัวอักษร A M กับช่อดอกไม้ ซ่อนกลิ่น 
สีขาว จึงมีความหมายรวมกันว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเกิดที ่
ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว มีพระนางมารีอา พระมารดาของ
พระเยซูคริสตเจ้าเป็นที่เคารพและบูชาร่วมกัน ไม่แยกว่าใครจะมีหรือ
จน ความรักและความรู้สึกต่อครอบครัว ต่อแม่ที่มีร่วมกันนี้เป็นความ 
บริสุทธิì ทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ไม่ว่าต่างจะอยู่ห่างกัน ณ ที่ใด 
ก็ตาม

รูปเร×อใบ
ซึ่งเปรียบเสมือน “นาวาชีวิต” ของคนเรา ที่จะต้องฟันฝ่า 

อุปสรรคต่างๆ ในโลกนี้ เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่าลม มรสุม แดด 
และฝนในท้องทะเลไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้คิดเสมอว่า “ชีวิตคือ
การต่อสู้”

รูปดาวและเร×อพาย
หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจ ซึ่งมีศาสนาเป็น  “แสงแห่ง

ธรรม” และสรรพวิทยาการที่ ได้รับจากโรงเรียนเป็น “แสงแห่ง
ปัญญา” รวมเป็นดุจดวงประทีปนÓทางชีวิตของคนเรา (รูปคน
ในเรือพาย) ให้เดินหน้าบรรลุจุดหมาย ปลายทางของชีวิตได้ด้วยคุณ
ธรรมและปั  ญญา

Montfort College
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 ตัว D และ S
ซึ่งอยู่สองข้างรูปไม้กางเขน มีความหมายดังนี้
D-Divinity หมายถึง ศาสนาคือนักเรียนทุกคนต้องมีศาสนา

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความรัก และความ 

เสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก 
เพื่อที่จะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ 

S-Science หมายถึง วิทยาการความรู้ที่นักเรียนทุกคนต้อง 
พยายามขวนขวายหาใส่ตัว ส่วนนี ้ จึงเป็นเครื่องแสดงหลักธรรมแห่ง
ศาสนาที่สอนให้มีความรัก และเสียสละ รักในเพื่อนมนุษย์ และรักที่ 
จะแสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

นอกจากนั้นเครื่องหมาย DUS ยังมีความสÓคัญที่เป็นพลังใจ 
ของบรรดาสมาชิกอีกคือ DUS มาจากคÓในภาษาฝรั่งเศสว่า 
“Dieu Seul” ซึ่งมีความหมายว่า “จงทำางานทุกอย่างเพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่พระเป็นเจ้า” เป็นคติพจนของนักบญุหลุยส์ 
มารี เดอ มงฟอร์ต ผู้ตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ด้วยคติพจน์ 
อันเป็นพลังใจนี้เอง มวลสมาชิกทั้งหลายจึงมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อย
ยาก ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนหรือการทÓงาน

รูปโล่น้ีลŒอมรอบดŒวยดอกไมŒและก่ิง Olive 
อันเป็นสั ญลักษณ์ของชัยชนะและความสÓเร็จ เป็นมาลัยเกียรติยศ 

ที่จะเตือนใจทุกคน ให้กระทÓแต่ความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง 
เกียรติยศชื่อเสียงของสถาบัน มิให้เสื่อมสลายไป ส่วนล่างมีสองชั้น คือ 
ชั้นในเป็นชื่อมูลนิธิที่ก่อตั้ง และดÓเนินกิจการของโรงเรียนปรากฏอยู่ใน
ภาษาอังกฤษว่า Brothers of St. Gabriel ส่วนชั้นนอกเป็นคÓขวัญ
ภาษาลาตินว่า “Labor Omnia Vincit” (Labour conquers
all things) ซึ่งแปลว่า วิริยะ อุตสาหะ จะชนะทุกสิ่งและ 
นำามาซึ่งความสำาเร็จ

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองฯ
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ตŒนไมŒประจำาโรงเรียน
ตŒนพิกุล (ช×่อภาษาอังกฤษ : Spanish Cherry) 

เป็นไม้ยืนต้น มีดอกหอมสีขาว มีชื่อพื้นเมืองอื่นๆ คือ แก้ว 
(เชียงใหม่) ซางดง (ลำาปาง) บุคลากร และนักเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัยทุกคน ต้องเป็นดั่งดอกพิกุลที่ขึ้นได้ในดินทุกชนิด กลาง

แจ้ง ทนต่อสภาพต่างๆ ได้ดี ใช้ประดับ ให้ร่มเงา และใช้ในการ
ก่อสร้าง ทำาโครงเรือเดินทะเล เครื่องมือการเกษตร เปลือก แก้
เหงือกอักเสบ ใช้บำารุงตับ ปอด หัวใจ ดอก ออกดอกตลอดปี มี
กลิ่นหอม น้ำามันหอมแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผลสุก เป็นอาหาร
ของนก เมล็ด เป็นยาแก้ท้องผูก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พิกุลเป็นไม้ยืนต้น ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี รูปไข่กว้าง 

2 - 6 ซม. ยาว 7 - 15 ซม.ปลายใบแหลมเป็นติ่งขอบใบ
เป็นคลื่น ดอกเดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งหรือที่ซอกใบ 
กลีบเลี้ยง 8 กลีบ เรียงซ้อนกัน 2 ชั้น กลีบดอกประมาณ 24 
กลีบ เรียงซ้อนกันโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อย ดอกสีขาว 
เมื่อใกล้โรยสีเหลืองอมน้ำาตาล ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง มีกลิ่น
หอม ออกดอกตลอดปี ผลสีเหลือง รสหวานอมฝาด

การจำาแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร  พืช (Plantae)
ส่วน Magnoliophyta 
ชั้น Magnoliopsida
อันดับ Ebenales
วงศ์ Sapotaceae
สกุล Mimusops
สปีชีส์ Mimusops elengi

 

ขŒอมูลทั่วไป  
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Mimusops elengi L.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม และทรงปลูกต้นพิกุล

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

Montfort College
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นักบวชในคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีเฉพาะ
นักบวชชายเท่านั้น เรียกกันทั่วไปว่า “ภราดา” (BROTHER) 
แต่พูดกันโดยทั่วไปว่า “บราเดอร์” บราเดอร์ทุกท่านมีศีลเป็นหลัก
ในการดำาเนินชีวิตที่สำาคัญอยู่ 3 ประการ เช่นเดียวกับมิชชั่นนารีที่เข้า
มาเผยแผ่ศาสนาในยุคแรก คือ

1. การถือความยากจน  (Poverty) คือ ไม่เป็น
เจ้าของในทรัพย์สิน มีความประหยัดและความอดทนต่อความเป็นอยู่

2. การถือศีลพรหมจารี (Chastity) คือ รักษาความ
บริสุทธิì ไม่มีครอบครัว

3. การถือความนบนอบ (Obedience) คือ เชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ถือเสมือนเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นการมอบกายถวาย
ชีวิตต่อพระเจ้า ไม่ย่อท้อต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
สละตัวเองทำางานเพื่อมวลมนุษย์ และพระผู้เป็นเจ้า

นักบวชในคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองฯ
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ภราดาธิการในอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2475 - ปัจจุบัน)
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หลักสูตรและโครงสร�้งก�รบริห�รง�น
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1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 ภาษาไทย
1.2 คณิตศาสตร์
1.3 วิทยาศาสตร์
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.4.1 ประวัติศาสตร์
1.4.2 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
 และการดำารงชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร์

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.6 ศิลปะ
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.8 ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้
3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
รวมเวลาเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐาน 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน/จำานวนหน่วยกิต
ม.1-3 ม.1 ม.2 ม.3

360 ช.ม. (9นก.)
360 ช.ม. (9นก.)
360 ช.ม. (9นก.)
480 ช.ม. (12นก.)

120 ช.ม. (3นก.)
360 ช.ม. (9นก.)

240 ช.ม. (6นก.)
240 ช.ม. (6นก.)
240 ช.ม. 6นก.)
360 ช.ม. (9นก.)

2,460 ช.ม. (66นก.)
360 ช.ม.

ปีละไม่น้อยกว่า
200 ช.ม.

ไม่น้อยกว่า 1,200 ช.ม./ปี

 
120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
160 ช.ม. (4นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
120 ช.ม. (3นก.)

80 ช.ม. (2นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
880 ช.ม. (22นก.)

120 ช.ม.
360 ช.ม. (9นก.)

1,360 ช.ม.

120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
160 ช.ม. (4นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
120 ช.ม. (3นก.)

80 ช.ม. (2นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
880 ช.ม. (22นก.)

120 ช.ม.
360 ช.ม. (9นก.)

1,360 ช.ม.

120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
160 ช.ม. (4นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
120 ช.ม. (3นก.)

80 ช.ม. (2นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
880 ช.ม. (22นก.)

120 ช.ม.
360 ช.ม. (9นก.)

1,360 ช.ม.

กลุ่มสาระการเรียนรูŒ/กิจกรรม

2,640 ชั่วโมง (66นก.)                 
1,080 ชั่วโมง (27นก.)

360 ช.ม.
4,080 ชั่วโมง 93นก.)

โครงสร้�งเวล�เรียน ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น
แผนการเรียนสามัญ

ฝ�่ยวิช�ก�ร
ฝ่ายวิชาการ มีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของ

ผู้เรียนและบุคลากร โดยขอบข่ายของงานวิชาการจะประกอบไปด้วยการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล ซึ่งมีงานที่สังกัดในฝ่ายวิชาการ ดังนี้

1. งานหลักสูตร
2. งานจัดการเรียนการสอน 
3. งานวัดและประเมินผล
4. งานนิเทศและบูรณาการ
5. งานทะเบียนนักเรียน
6. งานห้องสมุด
7. งานธุรการฝ่าย

1. งานหลักสูตร 
ทางโรงเรียนได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ จุด

หมาย เป้าหมาย อัตลักษณ์ของโรงเรียน โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จึงได้กำาหนด
โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดังนี้
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โครงสร้�งหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย

 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 ภาษาไทย
1.2 คณิตศาสตร์
1.3 วิทยาศาสตร์
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.4.1 ประวัติศาสตร์
1.4.2 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
 และการดำารงชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร์

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.6 ศิลปะ
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.8 ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้
3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รวมเวลาเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐาน 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน/จำานวนหน่วยกิต
ม.4-6 ม.4 ม.5 ม.6

240 ช.ม. (6นก.)
240 ช.ม. (6นก.)
240 ช.ม. (6นก.)
320 ช.ม. (8นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
240 ช.ม. (6นก.)

120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
240 ช.ม. (6นก.)

1,640 ช.ม. (41นก.)
360 ช.ม.
ไม่น้อยกว่า 
1,600 ช.ม.

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า
3,600 ชั่วโมง

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

40 ช.ม. (1นก.) 
80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
80 ช.ม. (2นก.)

640 ช.ม. (16นก.)
 120 ช.ม.

680 ช.ม. (17นก.)

1,320 ช.ม.
(33นก.)

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

40 ช.ม. (1นก.)
 80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
80 ช.ม. (2นก.)

600 ช.ม. (15นก.)
120 ช.ม.

720 ช.ม. (18นก.)

1,320 ช.ม.
(33นก.)

80 ช.ม. (2นก.)
-

80 ช.ม. (2นก.)

-
80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)

-
80 ช.ม. (2นก.)

 400 ช.ม. (10นก.)
 120 ช.ม.

720ช.ม. (22นก.)

1,280 ช.ม.
(32นก.)

กลุ่มสาระการเรียนรูŒ/กิจกรรม

1,640 ชั่วโมง (41นก.)                 
2,280 ชั่วโมง (57นก.) 

360 ชั่วโมง
3,920 ชั่วโมง (98นก.)
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โครงสร้�งหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย

แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 ภาษาไทย
1.2 คณิตศาสตร์
1.3 วิทยาศาสตร์
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.4.1 ประวัติศาสตร์
1.4.2 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
 และการดำารงชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร์

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.6 ศิลปะ
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.8 ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้
3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รวมเวลาเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐาน 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน/จำานวนหน่วยกิต
ม.4-6 ม.4 ม.5 ม.6

240 ช.ม. (6นก.)
240 ช.ม. (6นก.)
240 ช.ม. (6นก.)
320 ช.ม. (8นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
240 ช.ม. (6นก.)

120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
240 ช.ม. (6นก.)

1,640 ช.ม. (41นก.)
360 ช.ม.
ไม่น้อยกว่า 
1,600 ช.ม.

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า
3,600 ชั่วโมง

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

 40 ช.ม. (1นก.)
 80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
 80 ช.ม. (2นก.)
640 ช.ม. (16นก.)

 120 ช.ม.
640 ช.ม. (16นก.)

1,280 ช.ม.
   (32นก.)

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

40 ช.ม. (1นก.)
 80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
80 ช.ม. (2นก.)

600 ช.ม. (15นก.)
120ช.ม.

680 ช.ม. (17นก.)

1,280 ช.ม.
(32นก.)

80 ช.ม. (2นก.)
-

80 ช.ม. 2นก.)

-
80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)

-
80 ช.ม. (2นก.)

 400 ช.ม. (10นก.)
120 ช.ม.

840 ช.ม. (21นก.)

1,240 ช.ม.
(31นก.)

กลุ่มสาระการเรียนรูŒ/กิจกรรม

1,640 ชั่วโมง (41นก.)
2,160 ชั่วโมง (54นก.)

360 ชั่วโมง
3,800 ชั่วโมง (95นก.)
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โครงสร้�งหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย

 แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 ภาษาไทย
1.2 คณิตศาสตร์
1.3 วิทยาศาสตร์
1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.4.1 ประวัติศาสตร์
1.4.2 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
 และการดำารงชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร์

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.6 ศิลปะ
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.8 ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้
3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รวมเวลาเรียนกลุ่มวิชาพื้นฐาน 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน/จำานวนหน่วยกิต
ม.4-6 ม.4 ม.5 ม.6

240 ช.ม. (6นก.)
240 ช.ม. (6นก.)
240 ช.ม. (6นก.)
320 ช.ม. (8นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
240 ช.ม. (6นก.)

120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
120 ช.ม. (3นก.)
240 ช.ม. (6นก.)

1,640 ช.ม. (41นก.)
360 ช.ม.
ไม่น้อยกว่า 
1,600ช.ม.

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า
3,600 ชั่วโมง

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

40 ช.ม. (1นก.)
 80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
80 ช.ม. (2นก.)
80 ช.ม. (2นก.)

640 ช.ม. (16นก.)
 120 ช.ม.

680 ช.ม. (17นก.)

1,320 ช.ม.
(33นก.)

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

40 ช.ม. (1นก.)
 80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)
80 ช.ม. (2นก.)

600 ช.ม. (15นก.)
120 ช.ม.

720 ช.ม. (18นก.)

1,320 ช.ม.
(33นก.)

80 ช.ม. (2นก.)
-

80 ช.ม. (2นก.)

-
80 ช.ม. (2นก.)

40 ช.ม. (1นก.)
40 ช.ม. (1นก.)

-
80 ช.ม. (2นก.)

 400 ช.ม. (10นก.)
120 ช.ม.

840 ช.ม. (22นก.)

1,240 ช.ม.
(32นก.)

กลุ่มสาระการเรียนรูŒ/กิจกรรม

1,640 ชั่วโมง (41นก.)                 
2,360 ชั่วโมง (57นก.)

360 ชั่วโมง
4,000 ชั่วโมง (98นก.)

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ทางโรงเรียนได้มุ่ง
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล โดยได้จัดการเรียนการสอนใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, 
ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์
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เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม 
ตามที่สถานศึกษากำาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 
หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจำานวน 66 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการ
ตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม 
ตามที่สถานศึกษากำาหนด  
2. ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจำานวน 41 หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการ
ตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม

เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�



Montfort College
25

ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้  
เป้าหมายสำาคัญของการประเมินผลการเรียนตามหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เพื่อนำาการประเมินไป

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการนำาผลการประเมินไปใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง  ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียนโดยตรงและนำาผลไปปรับปรุงแก้ไข
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งนำาไปใช้ในการพิจารณาตัดสินความสำาเร็จทางการ
ศึกษาของผู้เรียนอีกด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

ประกอบด้วย :
1. การประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่ม

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
ประเมินผลในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.1 การประเมินผลก่อนเรียน ประกอบด้วยการประเมิน
ดังต่อไปนี้
- การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นการตรวจสอบ
ความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่างๆ ของผู้เรียน ที่เป็นพื้นฐาน
ของเรื่องใหม่ที่ผู้เรียนต้องเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะได้
ทราบว่าผู้เรียนมีความพร้อมและพื้นฐานที่จะเรียนทุกคนหรือไม่ 
และนำาผลการประเมินมาปรับปรุงซ่อมเสริม หรือตระเตรียมผู้เรียน
ให้มีความพร้อม และมีพื้นฐานในการเรียนทุกคน
- การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนการเรียนเป็นการ
ประเมินผู้เรียนในเรื่องที่จะสอน เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้
และทักษะในเรื่องที่จะเรียนมากน้อยเพียงไร เพื่อนำาไปเป็นข้อมูล

เบื้องต้นของผู้เรียน  ซึ่งจะทำาให้ทราบถึงศักยภาพในการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วย
1.2 การประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบ
พัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการ
สอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่ วิธีการ
ประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในระหว่างการเรียนมีหลายวิธี 
อาทิ
- การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล เช่น การถามตอบ
ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม การสนทนา การสอบปากเปล่า
- การประเมินจากการปฏิบัติ เช่น การสาธิต โครงงาน
- การประเมินตามสภาพจริง
- การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน
1.3 การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน เป็นการประเมิน
เพื่อมุ่งตรวจสอบความสำาเร็จของผู้เรียน เมื่อผ่านการเรียนรู้ใน
ช่วงเวลาหน่ึง หรือส้ินสุดการเรียนรายวิชาปลายภาค ประกอบด้วย
- การประเมินหลังเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้
เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการ
เรียนที่คาดหวังหรือไม่  เมื่อนำาไปเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ก่อนเรียนแล้วผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงไร  ทำาให้
สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพียงใด
- การประเมินผลการเรียนปลายภาค เป็นการประเมินผล
เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิìของผู้เรียนในการเรียนรายวิชาต่างๆ 
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

แนวท�งก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้แต่ละวิช�ระหว�่งเรียน

การถามตอบ
ระหว่างปฏิบัติ
กิจกรรม

การประเมิน
ด้วยการสื่อสาร
ส่วนบุคคล

สอบปากเปล่า

การสาธิต

การบ้าน

โครงงาน

การสนทนา การประเมิน

การประเมินด้วย
แฟ้มสะสมงาน

การประเมิน
จากการปฏิบัติ

การประเมิน
ตามสภาพจริง
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2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือเอกสาร
และสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วนำามาคิดสรุป
เป็นความรู้ความเข้าใจของตน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และความสามารถ
ในการถ่ายทอดความคิดเหล่านั้น ด้วยการเขียนสื่อความที่สะท้อน
ถึงสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสม และ
มีคุณค่า พร้อมด้วยประสบการณ์และทักษะในการเขียน ที่มีสำานวน
ภาษาถูกต้องมีเหตุผล และลำาดับขั้นตอนในการนำาเสนอที่สามารถ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน ตามระดับของมาตรฐาน
ช่วงชั้นอย่างแท้จริง

วิธีการประเมิน คือ
-  การประเมินควบคู่กับการเรียนการสอนรายวิชา เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน โดยครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ
กำาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน

โรงเรียนกำาหนดเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และ ไม่ผ่าน  

การตัดสินระดับผลการเรียน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป็นการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ที่สถานศึกษากำาหนดขึ้นสำาหรับพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
เอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นการประเมินเชิงวินิจฉัย โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกำาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  6) มุ่งมั่นในการทำางาน 
2) ซื่อสัตย์สุจริต  7) รักความเป็นไทย
3) มีวินัย   8) มีจิตสาธารณะ 
4) ใฝ่เรียนรู้       9) มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี
5) อยู่อย่างพอเพียง   

วิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
- ประเมินภายในห้องเรียน ผู้ประเมินได้แก่ ครูผู้สอน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้
- ประเมินภายนอกห้องเรียน เป็นการประเมินพฤติกรรมต่างๆ 

จากการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม และในกิจวัตรประจำาวันของผู้เรียน 
ผู้ประเมิน ได้แก่ ครูที่ปรึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/ผู้เกี่ยวข้อง

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี

ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำา
ต่ำากว่าเกณฑ์

ระดับผลการเรียน
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49
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กำาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

โรงเรียนกำาหนดเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และ ไม่ผ่าน

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดให้
ผู้เรียนทุกช่วงชั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง 
ความถนัด และความสนใจให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องดำาเนินการอย่างมีเป้า
หมาย มีรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม โดยผู้เรียนต้องมีเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด 
มีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานชิ้นงานของผู้เรียน

กำาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนกำาหนดเป็น 2 ระดับ คือ ผ่าน (ผ) และ ไม่ผ่าน (มผ)

แนวท�งก�รเปลี่ยนระดับ
ผลก�รเรียน

1. การแก้ไขผลการเรียนระหว่างการเรียนการสอน
1.1 ในระหว่างการเรียนการสอน เมื่อครูผู้สอนวัดผลการเรียน

แล้วพบว่าผู้เรียนได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ของการประเมินแต่ละ
ครั้ง ครูผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนดำาเนินการซ่อมเสริมให้เสร็จในระหว่าง
การเรียนการสอน ถ้าแก้ไขแล้วผ่าน ให้ได้คะแนนเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ำา
ที่ตั้งไว้ กรณีที่ผู้เรียนซ่อมแล้วไม่ผ่านครูผู้สอนพิจารณาจากคะแนนที่
มากที่สุดแต่ไม่เกินเกณฑ์คะแนนผ่านที่ตั้งไว้ 

1.2 ในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน เมื่อประมวลผลแล้ว

2.1.4 กรณีผู้เรียนไม่ดำาเนินการแก้ไขผลการเรียน “0” ตาม
ข้อ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาดำาเนินการต่อไป

2.1.5 กรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา
ต่ำากว่า 1.50 ไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียน และมีเวลาเรียนไม่ถึง 
80% ของแต่ละรายวิชา ให้เรียนซ้ำาชั้นนั้นๆ 

ผู้เรียนได้คะแนนต่ำากว่า 50% ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ 
และคะแนนต่ำากว่า 60% ในรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผู้สอนต้องดำาเนินการเรียนซ่อม
เสริมและสอบซ่อมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำาหนด 

2. การแก้ไขผลการเรียนปลายภาคเรียน/สิ้นปี
การศึกษา

2.1 ผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน “0” ให้ดำาเนินการแก้ไขดังนี้
2.1.1 ฝ่ายวิชาการจัดให้ครูผู้สอนสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน

แล้วจัดสอบซ่อม 2 คร้ัง ตามเวลาท่ีกำาหนดให้ ถ้าไม่มาสอบคร้ังท่ี 1 
จะไม่มีสิทธิìสอบซ่อมครั้งที่ 2 (หากมีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อทางฝ่าย
วิชาการ)

2.1.2 ผู้เรียนต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบแก้ตัว หน่วยกิต
ละ 10 บาท ในทุกครั้งที่สอบ

2.1.3 กรณีที่ผู้เรียนสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่าน ผู้เรียน
ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำาในช่วงปิดภาคเรียนหรือตอนเย็นตามเวลาที่
เหมาะสม โดยผู้เรียนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเรียนซ้ำารายวิชา
ตามหน่วยกิต และนับเวลาเรียนดังนี้

หน่วยกิต
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

เวลาเรียน (ชั่วโมง)
6
12
18
24
36
48

จำานวนเงิน
300
600
900
1,200
1,500
1,800

เรียนซ่อมเสริม

ภาคฤดูร้อน

ประเมินใหม่ไม่เกิน 2 ครั้ง

ภาคเรียนถัดไปได้เกรด 1

ผ่าน

ไม่ผ่าน ลงทะเบียนเรียนซ้ำา

แผนภูมิการแก้ไขผลการเรียน “0”
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2.2 ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “ร” แยกเป็น 2 กรณ ีดังนี้
- ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้

เรียนได้เข้าสอบหรือส่งงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือแก้ไข
ปัญหาเสร็จสิ้นแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ระดับผลการ
เรียน 0 - 4)

- ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “ร” โดยหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุผลสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนได้เข้าสอบ หรือ
ส่งงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือแก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้
ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”

การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้กระทำาให้เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนถัดไป ถ้าผู้เรียนไม่ดำาเนินการแก้ “ร” ตามระยะเวลาที่กำาหนด
ไว้นี้ ให้ผู้เรียนเรียนซ้ำายกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาแก้ “ร” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน/ปี 
แต่เมื่อพ้นกำาหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำา

2.3 ผู้เรียนได้ระดับผลการเรียน “มส” แยกเป็น 2 กรณ ีดังนี้
- กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อย

ละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ให้สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเรียนเพิ่มเติม โดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม
หรือเวลาว่างหรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำาจนมีเวลาเรียน
ครบตามที่กำาหนดไว้สำาหรับรายวิชานั้นๆ แล้วจึงสอบให้เป็นกรณี
พิเศษ ผลการสอบแก้ “มส”  ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1”

- กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมดให้สถานศึกษาจัดเรียนซ้ำา

การแก้ผลการเรียน “มส” ให้กระทำาให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียน
ถัดไป ถ้าผู้เรียนไม่ดำาเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้
นี้ ให้ผู้เรียนเรียนซ้ำายกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาแก้ “มส” ออกไปอีก 1 ภาคเรียน/
ปี แต่เมื่อพ้นกำาหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำา

** กรณีที่ผู้เรียนทุจริตในการสอบ หรือทุจริตในงานที่มอบหมาย
ในรายวิชาใดๆ ก็ตาม ให้ได้คะแนน “0” ในครั้งนั้นๆ แล้วทำาการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างเป็น
ทางการ

เง่ือนไขการมีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินผลการเรียน
ผู้เรียนจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่า 80% 

ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิìเข้ารับการประเมินปลายภาคเรียน 
ผู้เรียนที่มีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน
ทั้งหมดจะไม่มีสิทธิìเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน และผู้เรียน
จะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ เป็น อักษร “มส”

ขั้นตอนการตรวจสอบเวลาเรียน
1) ผู้เรียนขาดเรียนยังไม่ถึง 10% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครู

ประจำาวิชาตักเตือนด้วยวาจา
2) ผู้เรียนขาดเรียนถึง 10% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครู

ประจำาวิชาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมให้ผู้เรียนลงชื่อรับทราบ 
และออกจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ

3) ผู้เรียนขาดเรียนถึง 15% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครู
ประจำาวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อเชิญผู้ปกครองมารับทราบ

4) ผู้เรียนขาดเรียนถึง 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครู
ประจำาวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อเชิญผู้ปกครองมาลงชื่อรับทราบ

5) ผู้เรียนขาดเรียนเกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครู
ประจำาวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อทำาหนังสือแจ้งผู้เรียนที่ไม่มีสิทธิìเข้า
รับการประเมินผลปลายภาคเรียนนั้นๆ เสนอรองผู้อำานวยการเพื่อ
ประกาศรายชื่อผู้เรียนที่ไม่มีสิทธิìเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
และแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงรายละเอียดจำานวนคาบการหยุดเรียน
ของผู้เรียน เพื่อดำาเนินการตามระเบียบต่อไป

ตารางแสดงจำานวนคาบเรียนของผู้เรียนต่อภาคเรียน

หน่วยน้ำาหนัก/
หน่วยกิต

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

คาบ/สัปดาห์

1
2
3
4
5
6

จำานวนคาบที่หยุดเรียน
(คำานวณจาก 20 สัปดาห์)

จำานวนคาบหยุดเรียน
ที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค

( เกิน 20% )
5
9
13
17
21
25

10%
2
3
6
8
10
12

15%
3
6
9
12
15
18

20%
4
8
12
16
20
24
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ฝ่�ยสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร

ระเบียบปฏิบัติสำาหรับผู้เรียนที่เข้าสอบ
1. ผู้เรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของ

โรงเรียน 
2. ผู้เรียนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่ส่ง

เสียงดังรบกวนบุคคลอื่น
3. ผู้เรียนต้องเข้าห้องสอบตามกำาหนดเวลา ไม่ควรช้าเกิน 15 

นาที หลังแจกข้อสอบ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิìสอบในวิชานั้นๆ
4. ผู้เรียนไม่ควรออกห้องสอบก่อน เวลา 3 ใน 4 ของเวลาที่

กำาหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
5. ผู้เรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้

การได้ดี และไม่ควรยืมอุปกรณ์ใดๆ เช่น น้ำายาลบคำาผิด ยางลบ 
ฯลฯ จากเพื่อนขณะทำาข้อสอบ

6. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือเตรียมการใดๆ อันเป็นเหตุให้นำา
ไปสู่การทุจริตในห้องสอบ

7. การทุจริตในการสอบวิชาใดๆ ครั้งใดก็ตาม ให้คะแนน “0” 
ครั้งนั้น และฝ่ายวิชาการจะสอบหาข้อเท็จจริง  หลังจากการสอบ
วิชาสุดท้ายของวันที่เกิดการทุจริต

8. หลังทำาข้อสอบทุกวิชาเสร็จแล้ว ผู้เรียนควรเดินลงอาคาร 
และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้เรียนคนอื่นๆ ที่กำาลังสอบ

9. กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานและ
คณะกรรมการกองกลาง

บริหารจัดการเป็นมาตรฐานสากล (World Class Standard) โดยจัดการความรู้ (Knowledge    
Management) ของบุคลากรและผู้เรียนครบทุกมิติ เพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตในโลกสากลได้อย่างสง่างาม
และมีความสุข

งานที่สังกัดฝ่ายสำานักผูŒอำานวยการ

1. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่
1) ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำาปีของโรงเรียน 
2) ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำาปี
3) สรุปและเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน
4) นำาเสนอผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการดำาเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

2. งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่
1) จัดทำาวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการดำาเนินงานของโรงเรียน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำาวิจัยของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3) ให้ความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย แก่หน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน

3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
1) ประสานงานระบบประกันคุณภาพภายใน/ภายนอกโรงเรียน 
2) จัดทำารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน 
และนำาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

3) อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

4. งานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่
1) วางแผนการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้านอย่างเป็นระบบ
2) จัดอบรมพัฒนาความรู้ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
3) สรุปผลและจัดทำาสถิติการอบรมพัฒนาความรู้ของบุคลากร

5. งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่
1) สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนหรือองค์กรต่างๆ ในต่าง
ประเทศ 
2) จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ในด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
3) ประสานงานเพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่
ครูชาวต่างประเทศ 
4) รับรองแขกชาวต่างประเทศของโรงเรียน              

6. งานธุรการฝ่าย มีหน้าที่
1) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำาปฏิทินการดำาเนินงาน
ของแต่ละปีการศึกษา
2) รวบรวม สรุปผลการดำาเนินงานแต่ละสัปดาห์ /เดือน/ภาค
เรียน/ปีการศึกษา
3) จัดทำาสารสนเทศของฝ่ายสำานักผู้อำานวยการ 
4) ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของฝ่ายสำานักผู้อำานวยการ



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองฯ
30

บริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (บริหารด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
ประหยัด คุ้มค่า  มีคุณภาพ)

หน่วยงานที่สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. งานวิทยบริการ
ดำาเนินการให้บริการด้านสื่อ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์แก่

บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของทางโรงเรียน ตลอดจนซ่อมแซม
และบำารุงรักษาอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน
ให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุน เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนและครูผู้สอน ให้บริการห้องสนับสนุนการ
เรียนการสอน ดูแลระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้มัลติมีเดีย 
http//:mctv.montfort.ac.th

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำาเนินการวางแผนและบริหารจัดการงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศของโรงเรียน อาทิ ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ
เครือข่าย, ระบบฐานข้อมูล, การให้บริการระบบเครือข่ายและเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

3. งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดลŒอม
วางแผนและจัดระบบการบริหารจัดการหน่วยงานด้านอาคารสถานท่ี 

ได้แก่ งานก่อสร้าง งานซ่อมบำารุง และงานปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้อยู่
ในสภาพที่สวยงาม ปลอดภัย และพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ รวม
ทั้งกำากับ   ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของนักการภารโรง 
ช่างไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. งานโภชนาการ
บริหารจัดการงานโภชนาการ เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

แก่นักเรียนและบุคลากร โดยมุ่งเน้นคุณประโยชน์และสุขอนามัย ให้
เกิดความพอใจและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ 
โดยวางแผนดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ  ตรวจสอบ ติดตาม ได้อย่าง
โปร่งใส และสร้างผลกำาไรเป็นรายได้ของโรงเรียน

ฝ่�ยบริห�รทั่วไป

5. งานดุริยางค์
ทำาหน้าที่วางแผน ดูแล ควบคุมการฝึกซ้อม วงดนตรีสากลของ

โรงเรียน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการแสดงทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดูแลและตรวจ
เช็คเครื่องดนตรี อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำาทะเบียนทรัพย์สินของ
งานดุริยางค์ 

6. งานจัดซ×้อ และพัสดุ - ครุภัณฑ์
บริหารจัดการระบบงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม

กระบวนการ  มีความถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ท่ีโรงเรียนจะได้รับสูงสุด เป็นสำาคัญบริหารระบบ
การจัดการพัสดุ - ครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ทั้งหมดของโรงเรียน รวม
ถึงดำาเนินการตรวจรับสินค้า การเบิกจ่าย พัสดุ - ครุภัณฑ์ เช็ค 
Stock สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง (Stock Stationary) ตรวจสอบการโยก
ย้ายครุภัณฑ์ รวมทั้งจัดทำาบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7. งานตรวจสอบงบประมาณการเงิน
ดำาเนินการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการ

ใช้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานให้ประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำาปี รวมทั้ง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการบันทึกบัญชีในใบสำาคัญรับ ใบ
สำาคัญจ่าย และใบสำาคัญจ่ายเงินสดย่อย ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการ
บัญชี เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 

8. งานธุรการฝ่าย
ทำาหน้าที่กำากับติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานที่

สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานมูลนิธิเซนต์คาเบรียล (BSG) มาตรฐาน 
สมศ. และมาตรฐานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รวมทั้งอำานวยความ
อำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน
ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มี

คุณธรรม คุณภาพสากล  โดยเน้นการพัฒนาทางด้านสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงบริหารจัดการให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น ดำารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความ
สุข ดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาด้านความคิด การมีวินัยในตนเอง รวมทั้ง
การเข้าร่วมและดำาเนินการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนา
นักเรียน ดังนี้

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ
การดำาเนินการของฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้ง

ของฝ่ายกิจการนักเรียน และเป้าหมายของทางโรงเรียนนั้น ดำาเนิน
การโดยผ่านกระบวนการการดำาเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการ และงาน
ที่สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียน ดังนี้

ขอบข่ายงานฝ่ายกิจการนักเรียน

1. งานปกครอง มีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
1.1 ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนักเรียน
1.2 ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
1.3 ประสานงานผู้ปกครอง และเครือข่ายในการพัฒนาวินัย
นักเรียน

2. งานลูกเส×อและนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
2.1 กิจกรรมลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหารในชั่วโมงเรียน
2.2 กิจกรรมพัฒนาวินัยของนักเรียน
2.3 ประสานงานครูประจำาชั้น ผู้ปกครอง และเครือข่ายในการ
เรียนรู้กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

3. งานชมรมและบำาเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
3.1 กิจกรรมชมรม และบำาเพ็ญประโยชน์ในชั่วโมงเรียน
3.2 ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
3.3 ประสานงานเครือข่ายในการจัดกิจกรรมชมรมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ และสิ่งแวดล้อม
3.4 ประมวลผลการดำาเนินงาน

4. งานแนะแนว มีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
4.1 กิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงเรียน
4.2 การบริหารหลัก 5 บริการ คือ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
ให้คำาปรึกษา จัดวางตัวบุคคล และการติดตามผล
4.3 ประสานงานครูประจำาชั้น ผู้ปกครอง และเครือข่ายในการ
พัฒนาวินัยนักเรียน
4.4 ประมวลผลการดำาเนินงาน

5. งานคณะกรรมการนักเรียน มีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
5.1 กิจกรรมส่งเสริมนโยบายของโรงเรียน
5.2 กิจกรรมตามนโยบายของคณะกรรมการนักเรียน
5.3 กิจกรรมเพื่อสังคม
5.4 ประมวลผลการดำาเนินงาน

6. งานกีฬา มีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
6.1 ส่งเสริมครู บุคลากร และนักเรียนออกกำาลังกาย
6.2 การจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน
6.3 ส่งเสริมร่วมมือร่วมการแข่งขันกิจกรรมภายนอกโรงเรียน
6.4 ส่งเสริมพัฒนานักกีฬาของโรงเรียน
6.5 ประมวลผลการดำาเนินงาน
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7. งานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและนักเรียน มีหน้าที่ดำาเนินการ 
ดังนี้

7.1 งานระบบจราจรภายใน – ภายนอกโรงเรียน
7.2 งานระบบรักษาความปลอดภัย
7.3 ประสานงานเครือข่ายในการรักษาวิจัยจราจรและการรักษา
ความปลอดภัย
7.4 ประมวลผลการดำาเนินงาน

8. งานส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียน มีหน้าที่ดำาเนินการ 
ดังนี้

8.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยครู บุคลากร และนักเรียน
8.2 งานบริการด้านสุขภาพอนามัยครู บุคลากร และนักเรียน
8.3 ประสานงานเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยครู 
บุคลากร และนักเรียน
8.4 ประมวลผลการดำาเนินงาน

ฝ่�ยธุรก�ร – ก�รเงิน
สำานักงาน อยู่ที่ชั้นล่าง ตึกสำานักผูŒอำานวยการ

วิสัยทัศน์
ฝ่ายธุรการ - การเงิน บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ด้วยมาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

หน้าที่
ดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โดยให้บริการประสานงานที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของครู 
บุคลากร นักเรียน และพนักงานของโรงเรียน โดยมีหน่วยงานที่
สังกัดฝ่ายธุรการ - การเงิน ดังนี้
1. งานการเงินและบัญชี

- บริการรับชำาระเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือการศึกษา/ค่าธรรมเนียม 
อ่ืนๆ การจำาหน่ายสินค้า และบริการของโรงเรียน
- ดำาเนินการออกเอกสารกำากับการรับเงิน
- บริการงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันอุบัติเหตุของครู บุคลากร 
นักเรียน และพนักงาน
- ดำาเนินการติดตามนักเรียนที่ค้างชำาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
- จัดทำาใบสำาคัญรับ - จ่ายประจำาวัน บันทึกรายการในสมุดรายวัน 
รับ - จ่าย เอกสารทางการเงิน และจัดทำาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

9. งานอภิบาลและศาสนกิจ มีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
9.1 กิจกรรมผสานชีวิต
9.2 ตามรอยนักบุญมงฟอร์ต
9.3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์
9.4 งานศาสนกิจและงานคำาสอน
9.5 กิจกรรมอภิบาลเยาวชน
9.6 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต
9.7 ประมวลผลการดำาเนิน

10. งานธุรการฝ่าย มีหน้าที่ดำาเนินการ ดังนี้
10.1 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
10.2 งานระบบประกันภายใน
10.3 งานสารสนเทศของฝ่าย
10.4 งานระบบเอกสาร
10.5 ประมวลผลการดำาเนินงาน

2. งานบุคคล
- ดำาเนินงานที่เกี่ยวกับการอุดหนุนรายหัวนักเรียน และการ
อุดหนุน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานเงินค่าครองชีพชั่วคราวของครู และงานสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู
- งานค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากร
- งานค่าช่วยเหลือบุตรของครูและบุคลากร
- งานบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน (ครูไทยและครูต่างชาติ) / 
ต่อสัญญาจ้างครูต่างชาติ
- งานเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
- งานภาษีครูไทย / ครูต่างชาติ
- งานสหกรณ์ครูเชียงใหม่ / ฌาปนกิจสหกรณ์ครู ภาคสมทบ
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานคุรุสภา (ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ขอต่อใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ขอ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของ
ครู)
- งานเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตต่างๆ
- การขอเปิดภาคเรียนฤดูร้อนทุกปีการศึกษา
- งานประกันสังคมของครู บุคลากร และพนักงาน (มาตรา 
๓๙ และ มาตรา ๔๐)
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- รายงานสถิติการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- งานบริการรับ - ต่อสาย โทรศัพท์ และรับ - ส่ง โทรสาร
- งานจัดทำาเอกสารข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงาน
- งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงาน
- งานจัดทำาสัญญาจ้าง อัตราจ้างรายปี และจัดทำาหนังสือ
รับรอง การทำางาน และหนังสือรับรองการผ่านงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

3. งานส่งเสริมขวัญกำาลังใจ
- งานส่งเสริมครูทำางานนานปี
- งานส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ครู บุคลากร 
และพนักงาน
- งานส่งเสริมผลงานครูและบุคลากร
- งานส่งเสริมด้านขวัญกำาลังใจ
- งานส่งเสริมการปฏิบัติงานและอุทิศตน
- งานจัดทัศนศึกษาครู บุคลากร และพนักงาน

4. งานสารบรรณ
- งานทะเบียนหนังสือเข้า / หนังสือออก / หนังสือคำาสั่ง
และบันทึกข้อความของโรงเรียน
- งานตรวจสอบแบบฟอร์มหนังสือ ข้อความ การใช้ภาษาให้
เหมาะสม
- รวบรวมเอกสารสำาเนาหนังสือ เพื่อการสืบค้นหนังสือแก่
บุคลากรที่มาใช้บริการ
- งานเอกสารเกี่ยวกับระบบ E - Office / E - Paperless

5. งานประชาสัมพันธ์
- บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ครูและบุคลากร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนผ่าน
ทางสื่อมวลชน และเว็บไซต์ของโรงเรียน
- จัดเก็บแฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน วารสาร 
จุลสาร และเว็บไซต์ของโรงเรียน
- งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
- งานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจผ่านทาง VMC Radio 
(FM 91.0 Mhz)

6. งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลและองค์กรภายนอกที่มี
อุปการคุณต่อโรงเรียน
- งานร่วมแสดงความเสียใจกับบุคคลและองค์กรภายนอก
- งานกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนในโอกาสวันสำาคัญต่าง ๆ
- งานจัดส่งวารสาร จุลสาร การ์ดอวยพรในโอกาสสำาคัญต่างๆ

7. งานยานพาหนะ
- ให้บริการยานพาหนะแก่ครู บุคลากร และนักเรียน
- ตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ ก่อนให้บริการ
- งานซ่อมบำารุงยานพาหนะ
- งานต่อภาษีและตรวจสภาพยานพาหนะ
- งานบันทึกข้อมูลสถิติการใช้งานและให้บริการยานพาหนะ

8. งานธุรการฝ่ายธุรการ - การเงิน
รวบรวมเอกสาร ประสานความร่วมมือจากภายใน และ

ภายนอกฝ่ายธุรการ - การเงิน อำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ
บัญชา
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หมวดที่ 3
MONTFORT COLLEGE

ข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย
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เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนของ
นักเรียนในทางที่ดี มีความประพฤติอยู่ในระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่เหมาะสมกับสภาพ
การเป็นนักเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการ
ป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติผิด จึงเห็นสมควรให้
ตราเป็นระเบียบใช้ดังต่อไปนี้

1. นักเรียนเป็นผู้มีศาสนาดำาเนินชีวิตตามกรอบแห่งศีลธรรมจรรยา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เคารพในกฎระเบียบสังคมทุกระดับและเป็น
บุคคล ที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล

2. นักเรียนทุกคนพึงเป็นผู้ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร รู้จัก
อดกลั้น มีกิริยาวาจาสุภาพ มีสัมมาคาราวะสุภาพ อ่อนโยน

3. นักเรียนต้องสำานึกอยู่เสมอว่าตนเป็นนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา และพันธสัญญานักเรียนมงฟอร์ต 
อย่างเคร่งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียน
อย่างจริงจัง

4. นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตย เคารพนบนอบ 
อยู่ในโอวาทของครูอาจารย์ รวมทั้งเคารพสิทธิและให้เกียรติผู้อื่น

5. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา และเมื่อนักเรียนเข้ามา
ในโรงเรียนแล้ว ต้องไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน

6. นัก เรียนต้องแต่ ง เครื่ องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนที่โรงเรียนได้ตราเป็น
ระเบียบไว้

6.1 ทรงผมของนักเรียนชายถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางโรงเรียน
จะดำาเนินการตัดผมหรือเชิญผู้ปกครองมารับไปดำาเนินการ
ให้ถูกต้อง
6.2 ทรงผมของนักเรียนหญิงถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือซอย
สั้น ทางโรงเรียนจะดำาเนินการเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนไป
ต่อผมให้ถูกต้อง
6.3 การแต่งกายของนักเรียน ถ้าไม่สวมชุดแบบฟอร์มของ
โรงเรียน ตามวันท่ีกำาหนด ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับ
ไปดำาเนินการ หรือให้นำาชุดที่ถูกต้องมาเปลี่ยน

7. นักเรียนทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะช่วยกันรักษาทรัพย์สิน
สาธารณะสมบัติของโรงเรียนให้คงทนถาวร หากผู้ใดทำาให้ชำารุดเสีย
หาย ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้กับโรงเรียน

8. นักเรียนต้องไม่ทำาการใดๆ เก่ียวกับร่างกายท่ีไม่เหมาะสมกับ
สภาพ ความเป็นนักเรียน เช่น การเจาะหู การเจาะลิ้น การสักตาม
ร่างกาย ฯลฯ

9. นักเรียนทุกคนต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ท้ังภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน

10.  นักเรียนทุกคนต้องไม่ประพฤติตนเป็นนักเลง อันธพาล 
ข่มขู่และทำาร้ายผู้อื่น

11.  นักเรียนทุกคนจะต้องไม่ครอบครอง สูบ หรือบริโภคบุหรี่ 
สิ่งเสพติด สุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด

12. นักเรียนทุกคนต้องไม่เล่นการพนัน หรือส่งเสริมให้มีการ
เล่น การพนันทุกประเภท

13.  นักเรียนทุกคนต้องไม่นำาอุปกรณ์หรือส่ิงท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ
เรียนการสอนมาโรงเรียน เช่น หนังสือการ์ตูน นิตยสาร สื่อลามก 
เครื่องเล่นเกม ไพ่ อุปกรณ์การเล่นการพนัน ฯลฯ

14.  นักเรียนทุกคนต้องไม่นำา พกพา วัตถุระเบิดหรืออาวุธที่
เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

15.  นักเรียนทุกคนต้องไม่เท่ียวเตร่ตามสถานท่ีท่ีไม่ควรแก่สถานภาพ
ของนักเรียน เช่น สถานเริงรมย์หรือตามแหล่งมั่วสุมอบายมุข

16.  นักเรียนต้องไม่อยู่บนอาคารเรียน / ในห้องเรียน ในช่วง
เวลาพักทุกครั้ง

17. นักเรียนต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ใน
ระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน / การเข้าแถว / การอบรม / การประชุม 
หรือพิธีการต่างๆ 

18.  นักเรียนที่นำารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มาโรงเรียนต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้

18.1 ไม่อนุญาตให้นำารถยนต์มาจอดภายในบริเวณโรงเรียน
18.2 นักเรียนที่นำารถจักรยานยนต์มาจอดในบริเวณโรงเรียนต้อง
ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด โดยสวมหมวกนิรภัย เปิดไฟ
หน้ารถ ไม่ดัดแปลงรถ 

การลา-การขาดเรียน
1. ลากิจ ต้องยื่นใบลาที่ครูที่ปรึกษาล่วงหน้า 1 วัน
2. ลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาพร้อมกับใบลา

หรือจดหมายลา
3. ใบลาหรือจดหมายลา ต้องลงนามโดยผู้ปกครองซึ่งได้ลงนามเป็น

ผู้ปกครองในวันมอบตัว หรือตัวแทนผู้ปกครองที่ได้รับมอบหมาย
4. หากนักเรียนขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ให้ผู้ปกครองโทรศัพท์

แจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบและในวันที่กลับมาเรียนต้องส่งใบลาหรือจดหมาย
ที่มีผู้ปกครองลงนามให้หัวหน้าระดับชั้น สำาหรับกรณีที่นักเรียนขาดเรียน
ติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ครูที่ปรึกษาจะติดต่อ
ผู้ปกครองและดำาเนินการตามระเบียบของโรงเรียน

5. หากนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 15 วัน โดยไม่แจ้งเหตุ โรงเรียน
จะจำาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนโรงเรียน

ขŒอปฏิบัติทั่วไป
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การมาสาย
1. นักเรียนท่ีมาสายหลังเวลา 07.50 น. ถือว่ามาสาย โดยให้

ปฏิบัติ ดังนี้
- เข้าแถวบริเวณหน้ารูปปั้นนักบุญหลุยส์
- เคารพธงชาติและบันทึกเวลาที่ป้อมยาม

การปฏิบัติตนการมาโรงเรียน
1. นักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนและเข้ามาโรงเรียนก่อน

เวลา 07.50 น.
2. นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบของนักเรียน ชุดพละ 

ชุดลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหารและชุดพื้นเมือง ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน

3. การมาโรงเรียนในวันหยุด นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 
สุภาพ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองทุกครั้ง

4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียนเกินเวลา 19.00 น. 
เว้นแต่จะมีครูที่ควบคุมดูแลการทำากิจกรรม

การปฏิบัติตนก่อนเคารพธงชาติและก่อนเข้าห้องเรียน
1. เมื่อได้ยินเสียงเพลงขวัญใจนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนเตรียม

ตัวเข้าแถว
2. สัญญาณเพลง Labor Omnia Vincit นักเรียนเข้าแถวให้

เรียบร้อย
3. เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ เสร็จแล้วฟัง

ประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ แล้วทำาสมาธิจิตสงบนิ่ง
4. การข้ึนห้องเรียนโดยมีครูประจำาช้ันหรือครูประจำาวิชา นักเรียน

ทุกคนเดินแถวเรียงหนึ่งหรือเรียงสอง อย่างเป็นระเบียบ
5. ทุกครั้งที่เรียนนอกห้องเรียน นักเรียนต้องเดินแถวเรียงหนึ่ง 

หรือเรียงสอง โดยมีครูประจำาชั้นหรือครูประจำาวิชาดูแลอย่างเป็น
ระเบียบ

การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน
1. ไม่วิ่งเล่น เล่นฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ ปิงปอง ใน

ห้องเรียน หรือบนอาคาร
2. เมื่อทำาความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนเวลาเย็นแล้ว ทุก

คน
ต้องออกจากห้องเรียน ปิดพัดลม ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ 

ปิดบานเกล็ด และปิดประตูห้องเรียนให้เรียบร้อย
3. ไม่ส่งเสียงอึกทึกรบกวนชั้นเรียนอื่นๆ ที่กำาลังเรียนอยู่
4. รักษาความสะอาดของอาคารเรียน เพื่อความสะอาดและ

สภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน
5. ไม่ปีนหรือน่ังบนลูกกรงหรือราวบันได ข้ันบันได ตามกันสาด

เพราะอาจเกิดอันตรายแก่นักเรียน

6. ไม่เขียนข้อความ เส้น หรือทำาให้เกิดรอยตามฝาผนัง 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำา ห้องสมุด โต๊ะ เก้าอี้ หรือเครื่องใช้ใน
ห้องเรียน

การปฏิบัติตนในห้องเรียน
1. นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบ ไม่คุย ไม่เล่น        

ไม่รับประทานอาหาร ขนมในห้องเรียน ตั้งใจเรียน ฟังคำาอธิบายของ
ครูด้วยความเคารพ ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สอน

2. ไม่นำาวิชาอื่นหรืองานอื่นมาทำา โดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญาต
3. เมื่อครูไม่เข้าห้องสอนเกิน 5 นาที ให้หัวหน้าชั้นรีบรายงาน

หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระหรือที่ฝ่ายวิชาการ
4. ห้ามนักเรียนอยู่ในห้องเรียนในระหว่างเวลาพัก ถ้าจะทำา

กิจกรรมในห้องเรียนต้องมีครูควบคุมอยู่ และต้องขออนุญาตจาก
หัวหน้าระดับชั้น

5. นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติที่อยู่ในห้องเรียน 
เช่น เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอี้ กระดานอัจฉริยะ ฯลฯ

การออกนอกห้องเรียนขณะที่มีการสอน
1. ในระหว่างที่มีการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง นักเรียนจะต้องอยู่ใน

ห้องเรียน จะออกจากห้องเรียนไม่ได้ เว้นแต่มีความจำาเป็นและได้รับ
อนุญาต จากครูผู้สอนในวิชานั้น

2. ในช่วงเปลี่ยนวิชา นักเรียนจะออกจากห้องไม่ได้ ต้องรอขอ
อนุญาตครูผู้สอนในวิชาต่อไป

3. ในกรณีที่ครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้ทุกคนอยู่ในห้องเรียนด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงหรือกระทำาการใดๆ อันเป็น 
การรบกวนห้องเรียนที่ติดกัน

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบใน / 
นอกห้องเรียน / บริเวณโรงเรียน

1. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และ
บริเวณโรงเรียนทั่วไปให้สะอาด รวมทั้งรักษาเครื่องแต่งกายของตนให้
สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

2. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและทรัพย์สินต่างๆ 
ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อยอยู่เสมอ

3. ทำาความสะอาดห้องเรียนทุกวัน ตามวัน เวลาและเวรที่ครู
ประจำาชั้นกำาหนด

4. ห้ามเคล่ือนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ีออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
5. ไม่ขีดเขียนเก้าอ้ี โต๊ะ ฝาผนัง และประตูหน้าต่างของห้องเรียน 

ห้องน้ำาให้สกปรกและไม่ทำาลายสิ่งของต่างๆ ดังกล่าวให้ชำารุดเสียหาย
6. ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายและรับโทษจากทางโรงเรียน 

ในกรณีที่ทำาลายทรัพย์สินของโรงเรียน
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การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพ เป็นการแสดงออกของผู้ที่ได้รับการศึกษา

อบรม โรงเรียนได้กำาหนดหลักปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน รู้จัก
เคารพครู อาจารย์ และผู้ใหญ่ ดังนี้

1. การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน 
1.1 ครู / บุคลากร ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นักเรียน
ต้องให้ ความเคารพนับถือ ยกย่อง ด้วยการยืนตรง โค้งคำานับ
หรือไหว้
1.2 เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ครูเดินผ่านในระยะใกล้พอ
สมควร ให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรง
1.3 เมื่อนักเรียนเดินหรือวิ่งสวนกับครู ให้หยุดแสดงความ
เคารพด้วยการยืนตรง โค้งคำานับหรือไหว้ เม่ือครูเดินผ่านไป
แล้วจึงเดินต่อ
1.4 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรแซงขึ้นหน้า ถ้าหาก
จำาเป็นให้กล่าวขอโทษหรือขออนุญาตเสียก่อน และถ้าครูเดิน
ตามหลังนักเรียนมาระยะใกล้ ควรหยุดให้ครูเดินผ่านไปก่อน
1.5 ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ที่อยู่ในเครื่องแบบ
ให้ทำาความเคารพแบบลูกเสือหรือนักศึกษาวิชาทหาร
1.6 เมื่อเข้าห้องเรียนหรือก่อนออกจากห้องเรียน ให้หัวหน้า
ห้องบอกทำาความเคารพนักเรียนทุกคนต้องยืนขึ้นพร้อมกัน 
นักเรียนทุกคนโค้งคำานับหรือไหว้แล้วกล่าวคำาว่า “สวัสดีครับ / 
ค่ะ” หรือ “ขอบคุณครับ / ค่ะ” (เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา
ไทย) ตามลำาดับ
1.7 นักเรียนที่ยืนพูดกับครู ต้องยืนตรงในลักษณะสำารวม เมื่อ
พูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพด้วยการโค้งคำานับหรือไหว้
1.8 เมื่อนักเรียนเข้าพบครู เพื่อรับคำาแนะนำา ไต่ถามข้อ
สงสัย รับสมุดแบบฝึกหัดหรืออื่นๆ ให้ยืนห่างจากโต๊ะประมาณ 
1 ก้าว พร้อมกับโค้งคำานับ หรือไหว้ ในการรับแบบฝึกหัด
หรือสิ่งอื่นๆ ถ้าเข้าไปพร้อมๆ กันเป็นจำานวนหลายๆ คน ให้
นักเรียนเข้าแถวตามลำาดับก่อนหลัง ไม่ควรรุมโต๊ะครู
1.9 เมื่อผู้ใหญ่ทางราชการ หรือผู้ใหญ่ทางคณะภราดา
เซนต์คาเบรียล มาเยี่ยมโรงเรียนให้นักเรียนฟังคำาสั่งครูที่สอน
ในขณะนั้น หากนักเรียนพบเห็นผู้ใหญ่เข้ามาในโรงเรียนให้
นักเรียนทำาความเคารพ

2. การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน
เมื่อนักเรียนพบครูภายนอกโรงเรียน ให้แสดงความเคารพทุก

ครั้ง โดยการไหว้ กล่าวคำาว่า “สวัสดีครับ / ค่ะ” และทักทายปราศรัย
กับครูตามควรแก่โอกาส

การรับประทานอาหาร
ให้นักเรียนรับประทานอาหารตามสถานที่ที่โรงเรียนได้กำาหนดไว้

ให้ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1. รับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนกำาหนด
2. ไม่นำาอาหารและเครื่องดื่ม  ขนมทุกชนิดขึ้นบนอาคารเรียน
3. ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนอาคารเรียน และ

ห้องเรียน
4. นักเรียนที่นำาอาหารมาจากบ้าน ให้นำาไปรับประทานใน

โรงอาหาร
5. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้นำาภาชนะที่ใส่อาหารไป

วางในที่ที่ได้จัดไว้โดยให้ทิ้งเศษอาหารในภาชนะที่จัดไว้
6. รับประทานอาหารด้วยกิริยามารยาทเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง
7. ขณะที่ซื้ออาหารให้เข้าแถวตามลำาดับก่อน หลัง

การออกนอกโรงเรียนก่อนโรงเรียนเลิก
1. ให้ผู้ปกครองมาติดต่อรับนักเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายกิจการ

นักเรียน
2. หากมิใช่เป็นผู้ปกครองมารับ จะต้องมีจดหมายยินยอมจาก

ผู้ปกครองพร้อมกับสำาเนาบัตรประจำาตัวที่มีลายมือชื่อผู้ปกครองและ
นักเรียนจะต้องรู้จักกับผู้ที่มารับด้วย

3. การท่ีผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ ให้นักเรียนเขียน
จดหมายโดยมีผู้ปกครองลงชื่อรับรอง หัวหน้าระดับชั้นและครูประจำา
ชั้นรับทราบ แล้วนำาจดหมายมาพบฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณา
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กำาหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยเครื่องแบบ และ
การแต่งกายนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
l เส×้อ

- เสื้อนักเรียนคอบัวสีขาว ไม่มีสาบด้านหน้า ไม่ต่อไหล่ ขนาดพอดี
ตัว ไม่คับ ไม่เข้าทรงหรือหลวมจนเกินไป ให้สวมเสื้อทับชั้นในสีขาว สาย
เสื้อทับกว้างประมาณ 1 นิ้ว เสื้อนักเรียนติดกระดุมพลาสติกสีขาว เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ปักชื่อ-สกุล บนอกเสื้อด้านซ้ายขนาดความกว้าง 
0.5 เซนติเมตร พร้อมทั้งปักอักษรย่อ ม.ว. และเลขประจำาตัว (เลขไทย) 
ขนาดความกว้าง 1.5 เซนติเมตร บนอกเสื้อด้านขวาด้วยไหมหรือด้ายสีแดง
สด ชายเสื้อปล่อยจากเอวคลุมสะโพกยาว 20 เซนติเมตร
l กระโปรง

- สีน้ำาเงินยาวคลุมเข่า วัดจากสะบ้าหัวเข่าลงไปไม่เกิน 3 นิ้ว พับจีบ
ปล่อยทั้งหน้าและหลัง ข้างละ 3 จีบ ไม่ตีเกล็ด ไม่รัดเข็มขัด
l ถุงเทŒา

- ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย แถบสีหรือตัวอักษรใดๆ ให้พับถุงเท้า
l รองเทŒา

- รองเท้าหนาหุ้มส้นสีดำาล้วน แบบนักเรียน มีสายคาด ส้นสูงไม่เกิน 2 
เซนติเมตร เวลาสวมไม่เหยียบส้นรองเท้า

แนวปฏิบัติว่าดŒวยเคร×่องแบบและการแต่งกายนักเรียนหญิง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตŒน

การแต่งกายเคร×่องแบบหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนตŒน

l กิ๊บติดผม
- กิ๊บที่ใช้ติดผมต้องเป็นสีดำาขนาดเล็กเท่านั้น ใช้เพื่อติด

ผมให้เรียบร้อยและไม่ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ
l โบว์

- โบว์ผูกผมใช้สีน้ำาเงินหรือสีขาว เนื้อเรียบไม่มีลวดลาย 
ขนาดความกว้าง 1 นิ้ว
l ต่างหู

- ให้ใช้ก้านกระเทียมใส่แทนต่างหู ไม่อนุญาตให้ใส่ต่างหู
ทุกชนิด
l ทรงผม 

นักเรียนต้องไม่ดัดผม ซอยผม โกรกผม ย้อมหรือทำาสีผม
- ผมสั้น ด้านหน้าต้องไม่เลยคิ้วลงมา ด้านหลังความยาว

ของผมจรดปกเสื้อพอดี ปลายผมยาวเสมอกัน
- ผมยาว ถักเปีย 2 ข้างให้เรียบร้อย ใช้ยางรัดสีดำา และ

ใช้โบว์ผูกผมให้เรียบร้อย
l แว่นตา

- ถ้าต้องใส่แว่นตา ต้องใช้กรอบแว่นตาสีสุภาพ ไม่ใช้
กรอบแว่นตาที่มีสีสันฉูดฉาด ถ้าใส่คอนแทคเลนส์ ให้ใช้สี
ธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น
l นาฬิกา

- รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกา
แฟนซี หน้าปัดมีสีสันลวดลายหรือรูปเรือนและขนาดที่ผิดปกติ
จากนาฬิกาทั่วไปหรือนาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือย
l เล็บม×อ

- นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ      
ไม่เคลือบสีเล็บหรือเพ้นท์เล็บ
l กระเป๋าหนังส×อ

- ให้ใช้กระเป๋าแบบของโรงเรียนเท่านั้น
l การแต่งหนŒา

- นักเรียนหญิงทุกคนไม่อนุญาตให้แต่งหน้า ทาปากด้วย
ลิปสติกสี
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เคร×่องแบบพลศึกษา ใชŒแบบที่โรงเรียนกำาหนด

เคร×่องแบบเนตรนารี ใชŒแบบที่โรงเรียนกำาหนด

เคร×่องแบบชุดพ×้นเม×อง

l เส×้อย×ดคอโปโล สีขาว ให้ปักชื่อที่อกเสื้อด้านซ้าย ใช้ด้ายปักสีน้ำาเงิน
l กางเกงวอร์ม สีน้ำาเงินเข้ม ตามแบบของโรงเรียน ใส่พอดีไม่คับหรือหลวมเกินไป
l ชายเส×้อ ต้องใส่ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
l ถุงเทŒา ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
l รองเทŒา ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาแบบผูกเชือกสีขาว

l ชุดเส×้อ - กระโปรง 
และเคร×่องหมายเนตรนารี 

ให้แต่งกายแบบที่โรงเรียนกำาหนดตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

l นักเรียนแต่งชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์
l ใช้รองเท้าแบบของโรงเรียนเท่านั้น
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แนวปฏิบัติว่าดŒวยเคร×่องแบบและการแต่งกายนักเรียนชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตŒน

การแต่งกายเคร×่องแบบชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตŒน
l เส×้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียน คอตั้ง สีขาว มีสาบเสื้อ ติดกระดุมกลม

สีขาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ขนาดพอดี ไม่คับ หรือหลวมจนเกิน
ไป ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ ปักชื่อ ชื่อสกุล บนอกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า 
พร้อมทั้งอักษรย่อ  ม.ว.  และเลขประจำาตัว บนอกเสื้อด้านขวาด้วย
ไหมหรือด้ายสีแดงเลือดนก ไม่แบะอกเสื้อ ชายเสื้อให้อยู่ในกางเกง เห็น
หัวเข็มขัด ไม่พับหรือสอดใต้เข็มขัด ไม่สวมเสื้อนักเรียนของคนอื่นมา
โรงเรียน
l กางเกง กางเกงสีน้ำาเงิน ขาสั้นเหนือเข่าไม่เกิน 1 นิ้ว ส่วน

กว้างของขากางเกงห่างจากขา 8 - 12 ซม. ปลายขาพับเข้า 5 ซม. มี
กระเป๋าตรงตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบ
ข้างละ 2 จีบ ขนาดพอดีตัว ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เมื่อสวมใส่ให้
ขอบกางเกงอยู่ที่ระดับเอวทับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขัด
l เข็มขัด  เข็มขัดหนังสีดำา มันเรียบไม่มีลวดลาย ขนาดเท่า 

หัวเข็มขัดของโรงเรียน
l ถุงเทŒา  ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย แถบ สี หรือตัวอักษรใดๆ 

ยาวไม่เกินครึ่งน่อง ไม่พับ ถุงเท้า
l รองเทŒา รองเท้าหนังสีดำาล้วน แบบนักเรียน ผูกเชือก ไม่มี

ลวดลาย เวลาสวมไม่เหยียบส้น หากจำาเป็นต้องสวมรองเท้าแตะมา
โรงเรียน ให้ขออนุญาตหัวหน้าระดับชั้น
l ทรงผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียน สั้นเกรียน ทั้ง 3 ด้าน ห้ามไว้

ทรงผมตามแฟชั่นนิยม ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ไม่ไว้จอน ไม่
แสกกลาง ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ทำาสีผม ไม่ใส่น้ำามัน เยลหรือฉีดสเปรย์ผม
l แว่นตา ถ้าต้องใส่แว่นสายตา ต้องใช้กรอบสีสุภาพ ถ้าใช้คอน

แทกเลนส์ ให้ใช้เป็นสีธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น 
l นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้

นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดมีสีสันลวดลายหรือรูปเรือน และขนาดที่ผิดปกติ
จากนาฬิกาทั่วๆ ไป หรือนาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือย 
l เคร×่องประดับ นักเรียนต้องไม่นำาหรือสวมใส่เครื่องประดับ

ทุกชนิดมาโรงเรียน
l เล็บม×อ นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้นสะอาด ไม่ทาสีเล็บ

ไม่เคลือบสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ ไม่เพ้นท์เล็บ
l กระเป๋าหนังส×อ ใช้กระเป๋าของโรงเรียนเท่านั้น

นักเรียนชายทุกคนไม่อนุญาตให้เจาะหู หรือใส่ต่างหู ไม่เจาะคิ้ว เจาะลิ้น ไม่สักตามร่างกาย



Montfort College
41

l เส×้อย×ดคอโปโลสีขาว 
ให้ปักชื่อที่อกเสื้อด้านซ้ายด้วยด้ายสีน้ำาเงิน
l กางเกงวอร์ม สีน้ำาเงินเข้ม
ตามแบบของโรงเรียนใส่พอดี ไม่คับหรือหลวมเกินไป
l ชายเส×้อ ต้องใส่ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
l ถุงเทŒา ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน 
ไม่มีลวดลาย
l รองเทŒา ผ้าใบสีขาวหรือ
รองเท้ากีฬาแบบผูกเชือกสีขาวล้วนเท่านั้น

เคร×่องแบบลูกเส×อเคร×่องแบบพลศึกษา ใชŒแบบที่โรงเรียนกำาหนด

เครื่องแบบลูกเสือ ให้แต่งกายตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกำาหนด
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ระเบียบว่าดŒวยเคร×่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

l เส×้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียน คอตั้ง สีขาว มีสาบเสื้อ ติดกระดุม
กลมสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ขนาดพอดี ไม่คับ หรือหลวมจน
เกินไป ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบ ปักชื่อ ชื่อสกุล บนอกเสื้อด้านซ้ายเหนือ
กระเป๋า พร้อมทั้งอักษรย่อ  ม.ว.  และเลขประจำาตัว บนอกเสื้อด้าน
ขวาด้วยไหมหรือด้ายสีแดงเลือดนก ไม่แบะอกเสื้อ ชายเสื้อให้อยู่ใน
กางเกง เห็นหัวเข็มขัด ไม่พับหรือสอดใต้เข็มขัด ไม่สวมเสื้อนักเรียน
ของคนอื่นมาโรงเรียน
l กางเกง กางเกงสีน้ำาเงิน ขาสั้นเหนือเข่าไม่เกิน 1 นิ้ว 

ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขา 8 - 12 ซม. ปลายขาพับเข้า 
5 ซม. มีกระเป๋าตรงตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง 
ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ ขนาดพอดีตัว ไม่คับหรือหลวมจนเกิน
ไป เมื่อสวมใส่ให้ขอบกางเกงอยู่ที่ระดับเอวทับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้
เห็นเข็มขัด
l เข็มขัด  เข็มขัดหนังสีดำา มันเรียบไม่มีลวดลาย ขนาดเท่า

หัวเข็มขัดของโรงเรียน
l ถุงเทŒา  ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย แถบ สี หรือตัวอักษร

ใดๆ ยาวไม่เกินครึ่งน่อง ไม่พับ ถุงเท้า

การแต่งกายเคร×่องแบบชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
l เข็มตราโรงเรียน
l อักษร ม.ว.
l เลขประจำาตัวใช้เลขไทย
l ชื่อ - นามสกุล
l เสื้อเชิ๊ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง
l เข็มขัดหนังสีดำา ใช้หัวเข็มขัดของโรงเรียน
l กางเกงสีน้ำาเงิน
l ถุงเท้าสีขาวไม่พับ
l รองเท้าหนังสีดำา

ทรงผมรองทรงสูงหรือทรงนักเรียน l
ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม.

l รองเทŒา รองเท้าหนังสีดำาล้วน แบบนักเรียน ผูกเชือก 
ไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่เหยียบส้น หากจำาเป็นต้องสวมรองเท้าแตะ
มาโรงเรียน ให้ขออนุญาตหัวหน้าระดับชั้น
l เข็มกลัด นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องกลัด

เข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อด้านขวา โดยติดสูงกว่าตัวอักษร ม.ว. 
เล็กน้อย
l ทรงผม  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ไว้ผมทรงนักเรียน สั้น

เกรียน ทั้ง 3 ด้าน ห้ามไว้ทรงผมตามแฟชั่นนิยม ด้านหน้ายาวไม่
เกิน 3 เซนติเมตร ไม่ไว้จอน ไม่แสกกลาง ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ทำา
สีผม ไม่ใส่น้ำามัน เยลหรือฉีดสเปรย์ผม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไว้ผมรองทรงสูง หรือ
ทรงนักเรียน ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ห้ามไว้ทรงผมตาม
แฟช่ันนิยม 
l แว่นตา ถ้าต้องใส่แว่นสายตา ต้องใช้กรอบสีสุภาพ ถ้าใช้

คอนแทกเลนส์ ให้ใช้เป็นสีธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น 
l นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้

นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดมีสีสันลวดลายหรือรูปเรือน และขนาดที่ผิด
ปกติจากนาฬิกาทั่วๆ ไป หรือนาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือย 
l เคร×่องประดับ นักเรียนต้องไม่นำาหรือสวมใส่เครื่อง

ประดับทุกชนิดมาโรงเรียน
l เล็บม×อ นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้นสะอาด ไม่ทาสี

เล็บไม่เคลือบสีเล็บ ไม่ต่อเล็บ ไม่เพ้นท์เล็บ
l กระเป๋าหนังส×อ ใช้กระเป๋าของโรงเรียนเท่านั้น
นักเรียนชายทุกคนไม่อนุญาตให้เจาะหู หรือใส่ต่างหู ไม่เจาะคิ้ว 

เจาะลิ้น ไม่สักตามร่างกาย
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การแต่งกายเคร×่องแบบหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

l เส×้อ เสื้อเชิ้ตนักเรียน คอตั้ง สีขาวไม่ต่อไหล่ ขนาดพอดีตัว
ไม่คับ ไม่เข้าทรง หรือหลวมจนเกินไป ให้สวมเสื้อทับชั้นใน เสื้อเชิ้ต
นักเรียนติดกระดุมสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ปักชื่อ ชื่อสกุล บน
อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า พร้อมทั้งอักษรย่อ ม.ว. และเลขประจำา
ตัว บนอกเสื้อด้านขวาด้วยไหม หรือด้ายสีแดงเลือดนก ชายเสื้อให้
อยู่ในกระโปรง เห็นหัวเข็มขัด ไม่พับหรือสอดใต้เข็มขัด ไม่สวมเสื้อ
นักเรียนของคนอื่นมาโรงเรียน
l กระโปรง สีน้ำาเงิน ยาวคลุมเข่า วัดจากสะบ้าหัวเข่าลงไป

ไม่เกิน 3 นิ้ว พับจีบปล่อยทั้งหน้าและหลัง ข้างละ 3 จีบ ไม่ต้องตี
เกล็ด
l เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดำา หัวเข็มขัดของโรงเรียน
l ถุงเทŒา ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย แถบสี หรือตัวอักษรใดๆ  

ให้พับถุงเท้า
l รองเทŒา รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำาล้วน แบบนักเรียน มีสาย

คาด ส้นสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร เวลาสวมไม่เหยียบส้น หากจำาเป็น
ต้องสวมรองเท้าแตะมาโรงเรียนให้ขออนุญาตหัวหน้าระดับชั้น
l เข็มกลัด นักเรียนต้องกลัดเข็มตราโรงเรียน บนอกเสื้อ

ด้านขวา โดยติดสูงกว่าตัวอักษร ม.ว. เล็กน้อย

l กิ๊บ ที่ใช้ติดผมต้องเป็นสีดำา ขนาดเล็ก เท่านั้น ใช้เพื่อกัน
ผมตกลงมา และไม่ใช้หลายอันจนดูเป็นเครื่องประดับ 
l โบว์ โบว์ผูกผม ใช้สีน้ำาเงิน ดำา หรือขาว เนื้อเรียบ  

ไม่มีลวดลาย
l ต่างหู ไม่อนุญาตใส่ต่างหูทุกชนิด 
l ทรงผม นักเรียนต้องไม่ดัด ซอยผม โกรก ย้อม หรือ

ทำาสีผม 
- ผมสั้น ด้านหน้าต้องไม่เลยคิ้วลงมา ด้านหลังความยาวของ

ผมจรดปกเสื้อพอดี ปลายผมยาวเสมอกัน
- ผมยาว ต้องรวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย ใช้ยางรัดสีดำา

เท่านั้นและใช้ริบบิ้นผูกผม ให้เรียบร้อย
l แว่นตา ถ้าต้องใส่แว่นสายตา ต้องใช้กรอบสีสุภาพ ถ้าใช้

คอนแทกเลนส์ ให้ใช้เป็นสีธรรมชาติของดวงตาเท่านั้น 
l นาฬิกา รูปเรือนและสายนาฬิกาเป็นแบบสุภาพ ห้ามใช้

นาฬิกาแฟนซี หน้าปัดมีสีสันลวดลายหรือรูปเรือน และขนาดที่ผิด
ปกติจากนาฬิกาทั่วๆ ไป หรือนาฬิกาที่ส่อแสดงความฟุ่มเฟือย 
l เคร×่องประดับ นักเรียนต้องไม่นำาหรือสวมใส่เครื่อง

ประดับทุกชนิดไปโรงเรียน
l เล็บม×อ นักเรียนทุกคนจะต้องตัดเล็บมือสั้นสะอาดไม่ทาสี

เล็บไม่เคลือบสีเล็บ หรือเพ้นท์เล็บ
l กระเป๋าหนังส×อ ใช้กระเป๋าของโรงเรียนเท่านั้น 

นักเรียนหญิงทุกคนไม่อนุญาตให้แต่งหน้า/ทาปากด้วยลิปสติกสี

l เข็มตราโรงเรียน
l อักษร ม.ว.
l เลขประจำาตัวใช้เลขไทย
l ชื่อ - นามสกุล
l เสื้อเชิ๊ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง
l เข็มขัดหนังสีดำา ใช้หัวเข็มขัดของโรงเรียน
l กระโปรงสีน้ำาเงิน
l ถุงเท้าสีขาว
l รองเท้าสีดำา

โบว์สีน้ำาเงิน ดำา หรือขาว l
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l เส×้อย×ดคอโปโลสีแดง ให้ปักชื่อที่อกเสื้อด้านซ้ายด้วยด้ายสีขาว
l กางเกงวอร์ม สีน้ำาเงินเข้มตามแบบของโรงเรียนใส่พอดี ไม่คับหรือหลวมเกินไป
l ชายเส×้อ ต้องใส่ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
l ถุงเทŒา ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
l รองเทŒา ผ้าใบสีขาวหรือรองเท้ากีฬาแบบผูกเชือกสีขาวล้วนเท่านั้น

เคร×่องแบบพลศึกษา ใชŒตามแบบที่โรงเรียนกำาหนด
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เคร×่องแบบชุดพ×้นเม×องนักเรียนชาย / หญิง

เคร×่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

เครื่องแบบนักศึกษ�วิช�ทห�ร
l ให้ใช้ตามระเบียบการแต่งกาย ของกรมการรักษาดินแดน
กำาหนดเท่านั้น

เครื่องแบบชุดพื้นเมือง ให้ใช้แบบที่โรงเรียนกำาหนด
l นักเรียนต้องแต่งชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ รองเท้าให้ใช้แบบที่โรงเรียนกำาหนดเท่านั้น
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียนที่มาสาย
 มาสาย 1 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นตักเตือนนักเรียนด้วยวาจา
 มาสาย 2 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบพร้อมบันทึกลงแบบปกครอง 3
 มาสาย 3 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นเชิญผู้ปกครองมาทำาสัญญา (โดยมีครูประจำาชั้น / หัวหน้าระดับ)
 มาสาย 4 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นแจ้งให้นักเรียนทราบพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
 มาสาย 5 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นเชิญผู้ปกครองมาทำาทัณฑ์บน (โดยมีครูประจำาชั้น / หัวหน้าระดับ)
 มาสาย 6 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
 มาสาย 7 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นเชิญผู้ปกครองมาเซ็นรับทราบพร้อมให้นักเรียนทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์
    (โดยมีครูประจำาชั้น / หัวหน้าระดับ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
 มาสาย 8 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นแจ้งให้นักเรียนทราบพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
 มาสาย 9 ครั้ง  ให้ครูประจำาชั้นเชิญผู้ปกครองมาเซ็นรับทราบพร้อมให้นักเรียนพักการเรียน 
    (โดยมีครูประจำาชั้น / หัวหน้าระดับ และฝ่ายกิจการนักเรียน)
 มาสาย 10 ครั้ง  นำาเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาต่อไป

พฤติกรรมผิดวินัยที่รุนแรง
 นักเรียนที่ทำาผิดระเบียบวินัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
 1. เจาะหู / สักตัว
 2. พกพา / จำาหน่าย / แจกจ่าย / เสพ สิ่งเสพติดและของมึนเมา
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. เล่นการพนัน

 ให้ผู้ปกครองมาเซ็นรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนแล้วให้รับไปอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 5 วัน

 หมายเหตุ
 1. กรณีที่นักเรียนเจาะหูหรือระเบิดหูให้ผู้ปกครองนำาไปเย็บให้เรียบร้อย แล้วมารายงานตัวกับงานปกครอง
 ถึงจะอนุญาตให้เข้าห้องเรียนได้
 2. กรณีสิ่งเสพติดทุกชนิด ให้ผู้ปกครองนำานักเรียนไปพบแพทย์ที่คลีนิกฟ้าใหม่

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองฯ
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ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ใหม่ 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2548 เป็นต้นมา ดังนั้น เพื่อให้การลงโทษนักเรียนของโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้ความเป็นธรรม
ต่อนักเรียน จึงได้ออกระเบียบขึ้นมา   ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับนับแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 3 บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำาสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในระเบียบ

นี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับข้อความแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียน” หมายความว่า รองผู้อำานวยการ ผู้จัดการ ผู้อำานวยการ ผู้รับใบอนุญาต 

หรือตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบอำานาจ หรือตัวแทนของผู้บริหาร
โรงเรียน

“การกระทำาผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
หรือคำาสั่งอื่นใดที่ชอบด้วยกฏหมายของโรงเรียน หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฏกระทรวงว่า
ด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนท่ีกระทำาความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการ
อบรมส่ังสอน

โทษและผูŒมีอำานาจลงโทษ
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำาผิด มีดังนี้

(1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
(2) ตักเตือน ด้วยการทำาบันทึกและลงในแบบบันทึกพฤติกรรม
(3) ตักเตือน ทำาสัญญา พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบ
(4) ทำาทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
(5) ทำากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองการทำา

กิจกรรม
(6) พักการเรียนพร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบ และรับรองการพักการเรียน

ระเบียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ว่าดŒวยการลงโทษนักเรียน
พ.ศ. 2555
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ข้อ 6 นักเรียนที่ได้รับการลงโทษตามระเบียบ ในข้อ 5 แล้วยังประพฤติซ้ำาซาก หรือกระทำา
ความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญาของบ้านเมือง เว้นแต่โทษที่กระทำาผิดนั้นกระทำาโดยประมาท 
หรือลหุโทษ ให้ทางผู้ปกครองพิจารณานำานักเรียนผู้กระทำาความผิดนั้นไปเรียนยังสถานศึกษาอื่น ๆ 

ข้อ 7 ห้ามลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา ให้ผู้ลงโทษคำานึงถึงอายุของ
นักเรียน พฤติการณ์ความร้ายแรงของผู้กระทำาผิด สถานะของครอบครัวประกอบการลงโทษ ทั้งนี้
ต้องคำานึงถึงอนาคตของนักเรียนในภายภาคหน้า

ข้อ 8 ผู้บริหารโรงเรียน หรือตัวแทนท่ีผู้บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำานาจในการลงโทษนักเรียน
ตามระเบียบน้ี

คณะกรรมการพิจารณาโทษ ประกอบด้วย
1. ครูประจำาชั้น
2. ครูแนะแนว
3. หัวหน้าระดับชั้น
4. ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
5. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
1. การแต่งกาย
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2. การมาสายและขาดเรียน
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
3. การหนีเรียน
- ภายในโรงเรียน พิจารณาเร่ิมต้นท่ีข้อ 5 (3) ตักเตือน ทำาสัญญา พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบ
- ภายนอกโรงเรียน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทำาทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบ

และรับรองทัณฑ์บน
4. การลักขโมย
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (5) ทำากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อ

รับทราบและรับรองการทำากิจกรรม
5. การสูบบุหรี่ ด×่มสุรา เสพของมึนเมา การเล่นการพนัน การพกพาอาวุธ ประพฤติตน

กŒาวรŒาว นำาส×่อลามกอนาจารมาโรงเรียน
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการเรียน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองการ

พักการเรียน
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6. การทะเลาะวิวาท
- กับเพื่อนในโรงเรียน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการเรียน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อ

รับทราบและรับรองการพักการเรียน
- กับเพื่อนต่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการเรียน พร้อมเชิญผู้

ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองการพักการเรียน
- กับเพื่อนต่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (6) พักการ

เรียน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองการพักการเรียน
7. การประพฤติตนฉันท์ชูŒสาว
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทำาทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
8. การเคารพต่อครูบาอาจารย์
- ใช้คำาพูดไม่สุภาพ ดูหมิ่น ไม่ให้เกียรติ พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทำาทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้

ปกครองลงนามรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
9. ทำาลายทรัพย์สินของโรงเรียน พรŒอมทั้งชดใชŒค่าเสียหาย
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (4) ทำาทัณฑ์บน พร้อมเชิญผู้ปกครองลงนามรับทราบและรับรองทัณฑ์บน
10. การใชŒโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
- ครั้งที่ 2 ยึดโทรศัพท์
- ครั้งที่ 3 เชิญผู้ปกครองเพื่อทำาบันทึกสัญญา
11.  การปลอมแปลงลายเซ็น
- พิจารณาเริ่มต้นที่ข้อ 5 (5) ทำากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อ

รับทราบและรับรองการทำากิจกรรม
12.  การพิจารณาโทษนอกเหน×อจากที่ไดŒกำาหนดไวŒ ใหŒอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมซ้ำาซากและคณะกรรมการพิจารณาโทษ มีมติเห็นชอบให้นักเรียนทำากิจกรรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้
1. ทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 3 - 5 วัน
2. เข้าค่ายทักษะชีวิต
เมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ยังมีพฤติกรรมซ้ำาซากหรือไม่ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมดีขึ้น คณะกรรมการพิจารณาโทษจะเชิญผู้ปกครองมาเพื่อพิจารณาตาม ข้อ 5 (6) พักการเรียน 
พร้อมเชิญผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบและรับรองพักการเรียน
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หมวดที่ 4
MONTFORT COLLEGE

ง�นบริก�รของโรงเรียน
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งานหŒองสมุด
สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แบ่งออกเป็นห้องสมุดกลาง
และห้องสมุด English Program โดยห้องสมุดกลาง ตั้งอยู่ที่อาคาร 
Ambrosio ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมขนาดกลาง
ห้องศูนย์ส่ือกลุ่มสาระต่างๆ ห้องศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนา ช้ันล่าง
เป็นห้องสมุด ให้บริการที่นั่งอ่านหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือ
ทั่วไป หนังสือคู่มือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตลอด
จนวารสารและหนังสือพิมพ์ไว้บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำาหรับการสืบค้นข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จำานวน 10 เคร่ือง อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้บริการยืม-คืนส่ือ 
ประเภทซีดีรอมได้อีกด้วย สำาหรับห้องสมุด English Program ต้ังอยู่ท่ี
ชั้น 2 อาคารอันโตนิโอ สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้ง
ยังมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสื่อซีดีรอมเช่นเดียวกัน

ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.15 - 17.00 น. 
วันเสาร ์  เวลา 08.00 - 12.00 น.

ระเบียบการใช้บัตรสมาชิกของห้องสมุด
1. ขอสงวนสิทธิìการยืม-คืนหนังสือ สำาหรับนักเรียนที่ใช้บัตร

ประจำาตัวนักเรียนของตนเองเท่านั้น
2. แสดงบัตรประจำาตัวนักเรียนทุกครั้งเมื่อใช้บริการของห้อง

สมุดโรงเรียน
3. นักเรียน ม.ต้น ยืมหนังสือได้ 3 เล่ม นักเรียน ม.ปลาย ยืม

หนังสือได้ 5 เล่ม / 7 วัน ส่งช้าปรับเล่มละ 1 บาท / 1 วัน
4. กรณีท่ีหนังสือ ชำารุด เสียหาย นักเรียนต้องแจ้งให้ครูบรรณารักษ์

เพื่อชดใช้ตามราคาของหนังสือ และค่าดำาเนินการทางด้านเทคนิคอีก 
25 บาท

5. หนังสือและส่ิงพิมพ์ท่ียืมได้คร้ังละ 7 วัน ได้แก่ หนังสือท่ัวไป 
คู่มือ หนังสือสำาหรับเยาวชน นวนิยาย เรื่องสั้น และวารสารล่วงเวลา 
(เย็บเล่ม) 

6. หนังสือและส่ิงพิมพ์ท่ีไม่อนุญาตยืมออกจากห้องสมุดโรงเรียน 
ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารใหม่ และหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดหมวดหมู่
หนังสือเป็นแบบทศนิยมดิวอี้
การยืม – คืน  หนังสือ

1. สมาชิกทุกคนมีสิทธิìยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 5 เล่ม ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในระยะเวลา 7 วัน และ ต้องไม่ใช่หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน  
และยืมได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

2. เมื่อนักเรียน ส่งหนังสือช้าเกินกำาหนดส่ง ต้องเสียค่าปรับเล่ม
ละ 1 บาทต่อ 1 วัน

3. นักเรียนที่ไม่ได้คืนหนังสือหลังกำาหนดส่ง 1 อาทิตย์ จะได้
รับใบทวงครั้งที่ 1 หากนักเรียนไม่นำาเอาหนังสือมาคืนให้กับห้องสมุด
หรือไม่มาติดต่อกับครูบรรณารักษ์ ทางห้องสมุดก็จะดำาเนินการแจ้งไป
ยังครูประจำาชั้น และหัวหน้าระดับชั้นตามลำาดับ

4. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา หากยังมีการค้างส่งหนังสือคืนให้กับห้องสมุด ทางโรงเรียน
มีนโยบายในการระงับการจ่าย ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียนจนกว่าจะได้
รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากงานห้องสมุด ว่านักเรียนได้นำา
หนังสือมาคืนและชำาระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
1. ก่อนเข้าห้องสมุดทุกครั้งนักเรียนต้องถอดรองเท้าวางไว้ที่ชั้น

รองเท้าหน้าห้องสมุด กระเป๋าถุงย่าม ให้วางไว้ในบริเวณที่กำาหนดและ
ไม่อนุญาตให้นำาเข้าไปในห้องสมุด

2. กรอกเลขประจำาตัวนักเรียนทุกครั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การตรวจเช็คสถิติการเข้าใช้บริการก่อนเข้าห้องสมุด

3. ไม่นำาเอาเครื่องดื่มอาหาร ของขบเคี้ยวมารับประทาน และ
ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด

4. ปิดไฟพัดลมบริเวณที่นั่งอ่านเดี่ยวและชิดเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งให้
เรียบร้อยทุกครั้งก่อนที่จะลุกออกจากบริเวณนั้น  

5. เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร ให้นำาเก็บขึ้นชั้น
เหมือนเดิม ส่วนหนังสือทั่วไป คู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น ให้วางไว้บน
โต๊ะที่นักเรียนนั่งอ่านให้เรียบร้อย

6. เม่ือได้ยินเสียงกร่ิงเตือน ให้นักเรียนเตรียมตัวออกจากห้องสมุด 
ให้เจ้าหน้าที่ หรือครูตรวจหนังสือที่บริเวณทางออกก่อนที่นักเรียนจะ
ออกจากห้องสมุด

7. นักเรียนลงชื่อการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง และ 
อนุญาตให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น
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งานทะเบียนและสถิตินักเรียน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

บริการและสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา จัด
ระบบงานการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ 
โทร 053-245570- 5 ต่อ 405 งานทะเบียนและสถิติ
นักเรียน

เวลาทำาการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์ หรือ ตามประกาศของโรงเรียน

การปฏิบัติตนในการเขŒารับบริการ

นักเรียนท่ีมาติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

1. แต่งกายสุภาพ 
2. เตรียมหลักฐานต่างๆ ให้พร้อม
3. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการโดยละเอียดและปฏิบัติตาม 
ดังนี้

3.1 การติดต่อกับงานทะเบียนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร
และหลักฐานทางการศึกษา นักเรียนต้องยื่นคำาร้องเป็น
หลักฐาน โดยปฏิบัติดังนี้

3.1.1 กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจน
3.1.2 ผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำาร้องให้ครบ
3.1.3 ติดตามผลหลังจากยื่นคำาร้อง

การขอหนังส×อรับรองสถานภาพนักเรียน

สำาหรับใช้แสดงสถานภาพปัจจุบันของการเป็นนักเรียนของโรงเรียน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการขอรับทุนการศึกษา สมัคร
เรียนต่อ สมัครงาน หรือประกอบการขอวีซ่าสำาหรับเดินทางออกนอก
ประเทศ และอื่นๆ
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน

1. รับแบบคำาร้องขอหนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียน ได้ที่งาน
ทะเบียนฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ 
2. กรอกแบบคำาขอฯ

2.1 ระบุประเภทของหนังสือรับรอง ฉบับภาษาไทย หรือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
2.2 กรอกรายละเอียดของนักเรียนให้ครบถ้วน สมบูรณ์

2.3 แนบรูปถ่ายเท่ากับจำานวนที่ขอหนังสือรับรองทุกครั้ง โดย
ใช้รูปถ่าย ชุดนักเรียน(ตามระเบียบของโรงเรียน) ขนาด 1.5 น้ิว
2.4 กรณีนักเรียนที่จบไปแล้ว ใช้รูปถ่ายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว 
ไม่มีตราสถาบันอื่น

3. ค่าธรรมเนียมการขอเอกสารดังนี้
3.1 ค่าธรรมเนียมการออก ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) 

3.1.1 นักเรียนปัจจุบัน  ฉบับละ 20 บาท
3.1.2 นักเรียนที่จบไปแล้ว ฉบับละ 50 บาท
3.2.3 ขอรับเอกสาร ได้ใน 3 วันทำาการ นับจากวัน
ที่ยื่นขอ

3.2 ค่าธรรมเนียมการออก ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
3.2.1 นักเรียนปัจจุบัน  ฉบับละ 10 บาท
3.2.2 นักเรียนที่จบไปแล้ว ฉบับละ 30 บาท
3.2.3 ขอรับได้ใน 2 วันทำาการ นับจากวันที่ยื่นขอ

3.3 ค่าธรรมเนียมการออก ใบรับรองสถานภาพนักเรียน 
ฉบับภาษาไทย/อังกฤษ  

3.3.1 นักเรียนปัจจุบัน  ฉบับละ 10 บาท
3.2.2 นักเรียนที่จบไปแล้ว ฉบับละ 30 บาท
3.2.3 ขอรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนได้ใน 
2 วันทำาการ นับจากวันที่ยื่นขอ

หมายเหต ุนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียน
ข้อควรระวัง 

1. นักเรียนควรนำาใบนัดรับเอกสาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง
2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมาติดต่อ หรือรับเอกสารแทนให้นำา
หนังสือมอบอำานาจหรือบัตรประชาชนชนตัวจริงของเจ้าของเรื่อง
มาด้วย

 
การขอเปลี่ยนช×่อ-สกุล และขŒอมูลประวัตินักเรียน

นักเรียนมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือข้อมูลประวัติ
นักเรียนให้ย่ืนคำาร้องมาท่ีงานทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานการเปล่ียน
ช่ือ-สกุล

ข้อควรระวัง
*เอกสารที่จัดพิมพ์ก่อนยื่นคำาร้อง จะยังคงเป็นข้อมูลเดิม โดย

ทางงานทะเบียนจะดำาเนินแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็น
ปัจจุบัน

*นักเรียนควรดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะจบในระดับช้ัน ม.3 
และ ม.6 ซึ่งจะทำาให้มีผลต่อการจัดทำาเอกสารจบหลักสูตรและการส่ง
รายชื่อในการสอบวัดความรู้ระดับต่างๆ เช่น การสอบโอเน็ต
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การจำาหน่ายนักเรียน

การจำาหน่ายนักเรียน มีดังนี้
1. นักเรียนลาออกระหว่างปีการศึกษา โดยได้รับการตัดสินผล
การเรียนระดับ 1 ขึ้นไป
2. นักเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โดยได้
รับการตัดสินผลการเรียนระดับ 1 ขึ้นไป 
3. นักเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดย
ได้รับการตัดสินผลการเรียนระดับ 1 ขึ้นไป
4. นักเรียนที่ไม่มาเรียนติดต่อกันเกิน 15 วันทำาการ โดยไม่
ทราบสาเหตุและไม่สามารถติดต่อได้
5. นักเรียนที่มีความผิดร้ายแรง และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน

การลาพักการเรียน

นักเรียนท่ีได้รับอนุญาตให้รักษาสิทธิการเป็นนักเรียนมงฟอร์ต จะ
ต้องมี คุณสมบัติและความจำาเป็นดังนี้

1. ได้รับทุนจากรัฐบาล หรือทุนใดๆ เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตและรับรองรวมทั้งโครงการแลก
เปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศที่โรงเรียนเป็นผู้จัดขึ้น
2. ไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวและได้ส่งเอกสารประกอบ 
จากโรงเรียนที่จะไปศึกษาต่อมาแสดงประกอบคำาร้องอย่างชัดเจน
3. ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งต้องพักรักษาตัวตามคำาวินิจฉัยของ
แพทย์ผู้รักษาเป็นระยะเวลานาน (ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา)
4. กรณีใดๆ ที่ผู้ร่วมบริหารเห็นควรให้รักษาสิทธิการเป็นนักเรียน
มงฟอร์ต และได้นำาเสนอผู้อำานวยการอนุมัติเท่านั้นจึงจะถือว่าถูก
ต้องสมบูรณ์
แนวปฏิบัติในการลาพักการเรียน ให้ดำาเนินการตามระเบียบ ว่า

ด้วยการรักษาสิทธิการเป็นนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

การลาออกระหว่างปีการศึกษา

นักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตรแต่ประสงค์จะลาออกหรือย้ายสถาน
ศึกษา ผู้ปกครองติดต่อยื่นคำาร้องลาออกได้ที่ งานทะเบียน ฝ่าย
วิชาการ พร้อมกับรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำานวน 2 รูป มี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติในลาออกระหว่างปีการศึกษา หรือย้ายสถาน
ศึกษา

1. นักเรียนต้องมีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำา 1 ทุกรายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียน
2. นักเรียนต้องชำาระค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีได้ลงทะเบียนเรียนและ
มีระดับผลการเรียน

3. นักเรียนท่ีมีความประสงค์ลาออกต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
2 สัปดาห์แรกหลังจากเปิดภาคเรียน หากย่ืนหลังจากเวลาท่ีกำาหนด
ไว้ นักเรียนจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมการเรียนตามปกติ
4. นักเรียนจะได้รับเอกสารการศึกษาท่ีใช้เรียนต่อ (ปพ.1) หลังจาก
ที่ผ่านขั้นตอนตามคำาร้องและได้รับอนุมัติการลาออก 2 วันทำาการ

ขั้นตอนการขอยŒายเขŒามาแทรกชั้น

ผู้ปกครองท่ีมีความประสงค์จะขอสอบแทรกช้ัน สามารถสอบถาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ทาง www.montfort.ac.th 
หรือ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
2. นักเรียนแทรกชั้น ม.2, ม.3, และ ม.5, ม.6  ต้องผ่าน
กระบวนการเทียบโอนผลการเรียน หากนักเรียนมีผลการเรียนใน
รายวิชาพื้นฐานไม่ครบ นักเรียนต้องรับผิดชอบเรียนซ่อมเสริมให้
ครบตามเกณฑ์การจบของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
3. นักเรียนต้องรับผิดชอบนำาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของ
สถานศึกษาเดิมให้กับทางงานทะเบียนของโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย หากนักเรียนไม่ส่งเอกสารระเบียนผลการเรียนจะไม่
สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้
แนวปฏิบัติการเทียบโอนให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551
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งานวิทยบริการ
การใช้ห้องโสตและการยืมอุปกรณ์ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การจองห้อง ให้จองผ่านเว็บไซต์ของทางโรงเรียน ซึ่งสามารถ
จองล่วงหน้าได้ 7 วัน
2. หากต้องการใช้อุปกรณ์โสตฯ หรือเจ้าหน้าที่ช่วยควบคุมกรุณา
แจ้งให้งานวิทยบริการทราบก่อนการใช้ห้องนั้นๆ (ให้แจ้งตอนที่ 
ขอจอง)
3. ก่อนใช้ห้องกรุณาสำารวจความพร้อมของอุปกรณ์โสตฯ โต๊ะ เก้าอ้ี 
หากชำารุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ กรุณาแจ้งงานวิทยบริการทราบ
4. หลังการใช้ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนต้องแจ้งให้นักเรียน
เก็บเก้าอี้ จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเก็บเศษขยะทุกชิ้น 
(จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจทุกครั้ง)
5. ห้ามนักเรียนนำาอาหาร เคร่ืองด่ืมทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้อง
6. ห้ามนักเรียนเข้าไปในห้องควบคุมเสียง หรือปิด-เปิดเคร่ืองเสียง
เองเพราะจะทำาให้อุปกรณ์โสตฯ เสียหายได้
7. ห้องโสตทุกห้อง ให้นักเรียนถอดรองเท้าก่อนเข้าใช้บริการทุกคร้ัง 
8. กรุณาปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งหลังจากใช้ห้องเสร็จ  
หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
9. หากอุปกรณ์โสตฯ หรือสิ่งของภายในห้องเสียหาย อันเกิดจาก
ความประมาทของนักเรียนเอง นักเรียนจะต้องรับผิดชอบอันเนื่อง
จากความประมาท โดยให้ไปดำาเนินการจ่ายเงินที่ห้องการเงินและ
นำาใบเสร็จมาแจ้งที่งานวิทยบริการ
10. ทางงานวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการขอสงวนสิทธิìไว้ หากทาง
โรงเรียนมีความจำาเป็นต้องใช้โสตฯ หรือห้องประชุมดังกล่าว โดย
จะทำาการแจ้งให้ครูผู้สอนให้ทราบก่อนทุกครั้ง

งานแนะแนว
งานแนะแนวโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่อาคาร Saint 

Mary ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องให้คำาปรึกษา 2 ห้อง และห้องแนะแนว
ให้บริการนักเรียนในช่วงเวลาพัก

การจัดบริการแนะแนวประกอบด้วย 5 งานหลัก
1. งานศึกษารวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษาสำารวจข้อมูลเกี่ยว

กับตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบ ระเบียนสะสม เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะ
ช่วยให้ครูรู้จักผู้เรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ต้องการอะไร และควรได้
รับความช่วยเหลือในลักษณะใด

2. งานสารสนเทศ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ที่จำาเป็น
ในการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ อาชีพ สุขภาพจิต 
วัฒนธรรม โดยนำาเสนอในรูปแบบต่างๆเช่น การบรรยาย อภิปราย 
จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เวปไซต์งานแนะแนว 
วีดิทัศน์ วีซีดีสถาบันต่างๆ การจัดหาเอกสารคู่มือให้อ่าน

3. งานให้คำาปรึกษา มีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยผู้เรียนท้ังทางด้าน
การศึกษา ด้านงานอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม และเข้าใจตนเองมาก
ที่สุด พร้อมทั้งเกิดความรับผิดชอบในตนเอง อีกทั้งได้ประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่ต้องมีการส่งต่อเป็นกรณีพิเศษ

4. งานส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือ เป็นการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบท่ี 
หลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รยีนได้รบัประสบการณ ์ไดร้บัการฝกึฝน หรอืได้รบั
การช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี เช่น กิจกรรมที่สนองต่อความถนัด 
ความสนใจ ความสามารถ แก่นักเรียน และการพิจารณาให้ทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียน

5. งานติดตามผลและประเมินผล เป็นการติดตามผล และ
ดำาเนินงานแนะแนวต่างๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียน การติดตามประเมินผล
แบ่งเป็น 3 งานคือ

5.1 งานติดตามผลที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนให้
สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ
5.2 งานติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ของงาน
แนะแนว
5.3 งานติดตามผลผู้เรียนที่จบการศึกษา ม.3, ม.6

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองฯ
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งานส่งเสริมสุขภาพครู
และนักเรียน

การบริการ
1. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยาเฉพาะโรค

ปัจจุบันที่สามารถบำาบัดได้ด้วยยาสามัญประจำาบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษา
ที่เกินอำานาจของเจ้าหน้าที่พยาบาล

2. ให้การปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเบื้องต้นก่อนนำาส่งโรงพยาบาล 
หรือทำาแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย

3. ในกรณีที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำาส่ง
โรงพยาบาล

4. ทำาประกันอุบัติเหตุให้ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ทุกคน

5. ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนทุก
ระดับชั้น ปีละ 1 ครั้ง

6. บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและ
โรคภัยไข้เจ็บ

7. ให้คำาปรึกษาและแนะนำาสุขภาพ หรืออาการเจ็บป่วยแก่ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

8. ติดต่อผู ้ปกครองในรายที ่พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้
ผู้ปกครองรับกลับ

งานโภชนาการ
ได้จัดจำาหน่ายที่โรงอาหาร และมุมสวัสดิการ นักเรียนต้องซื้อ

อาหารด้วยบัตรเติมเงินของโรงเรียน โดยเปิดจำาหน่ายอาหารตามเวลา 
ดังนี้

เวลาการจำาหน่ายที่โรงอาหาร
ช่วงเช้า  
เปิดบริการ   เวลา 07.00-07.45 น.
ช่วงกลางวัน 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  เวลา 11.05-11.50 น.
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) เวลา 11.55-12.50 น.

เวลาการจำาหน่ายที่มุมสวัสดิการ
ช่วงเช้า  เปิดบริการ เวลา 07.00-07.45 น.
ช่วงพักเช้า เปิดบริการ เวลา 10.00-10.15 น.
ช่วงกลางวัน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เวลา  11.05-11.50 น.
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) เวลา 11.55-12.50 น.
ช่วงพักบ่าย
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เวลา  13.45-14.00 น.
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) เวลา 14.35-14.50 น.
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เวลาเปิดทำาการ
• วันจันทร์-ศุกร ์   08.30 - 19.30 น.
• วันเสาร์   09.00 - 12.00 น.
    13.00 - 19.30 น.
• วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์ 16.00 - 19.30 น.

หมายเหต ุ
1. ถ้าทางสระว่ายน้ำา เดอ มงฟอร์ต จะปิดบริการ จะมีการ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยจะแจ้งไว้ที่บอร์ด
ในสระว่ายน้ำาหรือติดประกาศไว้หน้าโรงเรียน หรือทางเว็ป
ไซต์ของโรงเรียน
2. ทุกประตูปิดเวลา 20.00 น. ทุกวัน

1. บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการและผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ดูแลบุคลากรของสระว่ายน้ำาให้ปฏิบัติตามบทพรรณนางาน
2. ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขข้อบกพร่อง คำาร้อง
เรียน และคำาแนะนำาต่างๆ อย่างเร่งด่วน
3. จัดการประชุมบุคลากรของสระว่ายน้ำาอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง
4. ควบคุมรายรับ-รายจ่าย และการประหยัดน้ำาประหยัดไฟ
5. ดูแลความเรียบร้อยของร้านอาหารให้เป็นไปตามระเบียบที่
กำาหนดไว้
6. จัดหาหรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องกรณีการขาดบุคลากรทันที
7. จัดภูมิทัศน์ภายนอก/ภายในให้ดูดีอยู่เสมอ
8. บำารุงรักษาซ่อมแซมสระว่ายน้ำาให้เกิดความปลอดภัยและทำา
ทะเบียนทรัพย์สิน
9. อำานวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการจากองค์กรภายนอก
10. เบิกเงินค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานและครูผู้สอนหลักสูตร
พิเศษ

ระเบียบการใชŒ สระว่ายน้ำาเดอ มงฟอร์ต
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผังการบริหารงานสระว่ายนำา้ เดอ มงฟอร์ต

ผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะกรรมการสระว่ายนำา้

ผู้จัดการสระว่ายนำา้

เจ้าหน้าที่ประจำาสระว่ายนำา้

พนักงานการ์ด

ครูผู้สอน

พนักงานทำาความสะอาด

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12. จัดหาผู้สนับสนุนการดำาเนินการจัดกิจกรรม
13. สรุปผลการดำาเนินการและแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายทราบทุกเดือน

2.  ข้อปฏิบัติของบุคลากรสระว่ายนำา้
1. ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ
2. การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาปฏิบัติงานต้องแจ้งให้
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปทราบ และเขียนใบอนุญาตทุกครั้ง
3. การกระทำาการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสระว่ายน้ำาต้องแจ้งและได้รับ
อนุญาตจากผู้ประสานงานสระว่ายน้ำาหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน
ระดับที่สูงขึ้นไป ก่อนทุกครั้ง
4. เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในสระว่ายน้ำาที่นอกเหนือจาก
เหตุการณ์ปกติต้องมีการแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปทราบทุกคร้ัง
5. การนั่งการ์ดทุกครั้งต้องนั่งบนเก้าอี้การ์ดและมีอุปกรณ์ช่วย
ชีวิต เช่น ห่วงยางพร้อมเชือก โฟม และโทรโข่ง เป็นต้น
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6. การนั่งการ์ดต้องไม่มีการนำาหนังสือใดๆขึ้นไปอ่านหรือนำา
เครื่องดื่มและอาหารขึ้นไปทานบนเก้าอี้การ์ดโดยเด็ดขาดยกเว้น
น้ำาเปล่า
7. ห้ามดื่มของมึนเมาหรือเล่นการพนันในบริเวณสระว่ายน้ำาโดย
เด็ดขาด
8. ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่การ์ดทำาการสอนว่ายน้ำา ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น
9. ตรวจบัตรและเก็บค่าเช่าต่างๆ ส่งฝ่ายการเงินทุกวัน และทำา
บัญชีให้เป็นปัจจุบัน
10. ตรวจเช็ค มา-ลา-ขาด ของครูผู้สอนและการ์ดทุกวัน และส่ง
ให้ผู้จัดการ/ผู้ช่วย สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
11. เปิด-ปิด สระว่ายน้ำาให้ตรงตามวัน-เวลา ที่กำาหนด
12. ทำางานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับครูผู้สอนว่ายนำา้
1. ครูสอนว่ายน้ำาประกอบไปด้วยครูที่บรรจุเป็นบุคลากรของโรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและครูที่มาจากภายนอกซึ่งทางหน่วยงาน
ของสระว่ายน้ำา ได้พิจารณาตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงได้คัดเลือกให้สอนว่ายน้ำาได้
2. การสมัครเป็นครูสอนว่ายน้ำาของสระว่ายน้ำา เดอ มงฟอร์ต 
ของครูที่มาจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย หรือยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นครูจะต้องมีการ
กรอกใบแสดงความจำานงเพื่อเป็นครูสอนว่ายน้ำา เป็นรายปี
ทุกต้นปีการศึกษา
3. การพิจารณาอนุมัติเป็นอำานาจของคณะกรรมการสระว่ายน้ำา
4. ครูสอนว่ายน้ำาทุกคนต้องให้ความร่วมมือในกรณีที่ทางสระว่าย
น้ำาขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสระว่ายน้ำา
5. การเบิกค่าสอนว่ายน้ำาจะเบิกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 
เมื่อมีการเรียนการสอนครบตามกำาหนด
6. กรณีที่มีนักเรียนมาสมัครเรียนว่ายน้ำาคอร์สใหญ่ / คอร์สย่อย 
หัวหน้างานสระว่ายน้ำา/เจ้าหน้าที่ประจำาสระว่ายน้ำา สามารถขอ
ความร่วมมือจากครูผู้สอนว่ายน้ำาทุกคนให้ช่วยสอนได้เพื่อให้เด็ก
ที่มาสมัครไม่ต้องรอนานจนเกินไป
7. ครูสอนว่ายน้ำาต้องเข้าอบรมเมื่อมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนว่ายน้ำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ทำางานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. ต้องตรวจสอบจำานวนผู้เรียนทุกครั้งก่อน-หลังการสอน

4. ข้อพึงปฏิบัติของผู้มาใช้สระว่ายนำา้
1. ผู้เป็นสมาชิกต้องแสดงบัตรก่อนใช้บริการสระว่ายน้ำาทุกครั้ง
2. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำาที่สะอาด ถูกต้องแบบสากลนิยม และ
สวมหมวกว่ายน้ำาทุกครั้งขณะลงสระว่ายน้ำา
3. ถอดถุงเท้า รองเท้า และล้างเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำาฯ
ทุกครั้ง
4. อาบน้ำา สระผมให้สะอาดทุกครั้งก่อนลงสระว่ายน้ำา
5. ห้ามบ้วนน้ำาลาย เสมหะ น้ำามูก หรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำา
6. ห้ามนำา อาหาร และ เครื่องดื่มไปรับประทานในบริเวณสระ
ว่ายน้ำา
7. ห้ามนำาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารสระว่ายน้ำา
8. หากเกิดเจ็บป่วยหรือเป็นไข้ไม่สบาย ต้องงดลงสระว่ายน้ำาโดย
เด็ดขาด
9. หากเป็นโรคผิวหนัง แผล ฝี หนอง ห้ามลงสระว่ายน้ำาเด็ดขาด
10. รักษามารยาทอันดี มีวัฒนธรรม ไม่ก่อความรำาคาญแก่ผู้อื่น
11. ต้องเก็บเสื้อผ้า รองเท้า และสิ่งของมีค่าในตู้ที่จัดให้ รับผิด
ชอบทรัพย์สินมีค่าที่นำาติดตัวมาด้วยตนเอง
12. ห้ามผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมิได้ใช้บริการน่ังริมสระว่ายน้ำา
13. ห้ามวิ่งเล่นบนสระว่ายน้ำา ห้ามกระโดดลงสระว่ายน้ำา
14. เชื่อฟังคำาแนะนำา ตักเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ความเป็นระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำา
15. ผู้ใช้สระว่ายน้ำาต้องรับผิดชอบตัวเอง ทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สิน เด็กเล็กต้องมีผู้ปกครองหรือครูฝึกลงด้วยทางสระจะไม่
รับผิดชอบต่อเหตุที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
16. หากเกิดเหตุสุดวิสัย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทางโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัยไม่รับผิดชอบทุกกรณี
17. การกระทำาทรัพย์สินของสระว่ายน้ำาชำารุดเสียหาย ผู้ใช้ต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้น

5.  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่ายนำา้
1. ครูสอนว่ายน้ำาที่รับนักเรียนมาสอนแล้วจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ปกครองทุกคนเพื่อสามารถติดต่อกับผู้ปกครองในกรณีที่ไม่
สามารถทำาการสอนในวันและเวลาที่ตกลงไว้กับผู้ปกครอง หาก
ไม่มาทำาการสอนและไม่แจ้งล่วงหน้าให้กับทางสระว่ายน้ำา และผู้
ปกครองทราบจะถือเป็นความบกพร่องของครูสอนว่ายน้ำา
2. กรณีที่นักเรียนไม่มาเรียนตามเวลาที่ตกลงไว้และไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้าให้กับทางสระว่ายน้ำาและครูสอนว่ายน้ำาทราบจะถือว่ามี
การเรียนการสอนตามปกติ
3. การชำาระค่าบริการต่างๆ ชำาระผ่านฝ่ายการเงินเท่านั้น
4. ผู้ปกครองที่มาชำาระค่าเรียนว่ายน้ำาจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่
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ออกโดยทางโรงเรียนเป็นหลักฐานการชำาระเงินและจะได้รับใบลง
เวลาเรียนว่ายน้ำา ซึ่งนักเรียนต้องนำามาทุกครั้งที่มาเรียนว่ายน้ำา
5. ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ครูสอนว่ายน้ำา เข้ามาทำาการ
สอนหรือทำาการใดๆ ในสระว่ายน้ำา ไม่ว่ากรณีใดใด เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการสระว่ายน้ำา

6. อัตราค่าสมัครสมาชิก
1. นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ค่าสมาชิก 1,000 บาท/
ปีการศึกษา
2. บุคคลทั่วไป และนักกีฬาว่ายน้ำา ค่าสมาชิก 1,500 บาท/ปี

7.  อัตราค่าบริการสระว่ายนำา้
1. อัตราค่าบริการสระว่ายน้ำา 50 บาท/ครั้ง
2. สมาชิกสระว่ายน้ำาที่ไม่ได้แสดงบัตรสมาชิก เสียค่าบริการ
สระว่ายน้ำา 50 บาท/ครั้ง

8. อัตราค่าเรียนว่ายนำา้
1. ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ 1,500 บาท/15 ชั่วโมง
2. เวลาเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง
3. ผู้เรียนว่ายน้ำากลุ่มละไม่เกิน 5 คน
4. กรณีผู้สมัครเรียนเป็นรายบุคคล ค่าลงทะเบียนเรียน 
500 บาท/ชั่วโมง

SWIMMING POOL RULES AND REGULATIONS

1. A VALID MEMBERSHIP CARD MUST BE SHOWN BEFORE ENTERING THE POOL AREA.

2. PROPER SWIM SUIT AND CAP MUST BE WORN AT ALL TIMES.

3. SHOES AND SOCKS MUST BE REMOVED BEFORE  ENTERING THE POOL AREA.
4. A SHOWER MUST BE TAKEN BEFORE ENTERING THE POOL AREA.

5. NO SPITTING, URINATING, OR NASAL DISCHARGING  IN THE POOL.
6. NO FOOD OR DRINKS ALLOWED IN THE POOL AREA.

7. NO ANIMALS ALLOWED.

8. PERSONS SHOWING SYMPTOMS OF ILLNESSES, EVIDENCE OF COMMUNICABLE AND SKIN DISEASES, 

INCLUDING COLD, OPEN CUTS, BLISTERS, INFLAMED SORES AND DIARRHEA, ARE NOT ALLOWED IN THE POOL.  

9. CONDUCT WHICH IS DEEMED UNSAFE, ANNOYING OR CAUSES DISCOMFORT TO OTHERS IS STRICTLY PROHIBITED.

10. ALL CLOTHING AND BELONGINGS MUST BE KEPT IN THE LOCKERS PROVIDED ONLY.
11. PARENTS AND GUESTS ARE ONLY ALLOWED TO SIT IN THE DESIGNATED AREAS. 

12. NO DIVING, RUNNING, OR PUSHING IS ALLOWED IN THE POOL AREA.

13. SMALL CHILDREN MUST BE ACCOMPANIED BY ADULT SUPERVISORS.         
14. USE POOL AT YOUR OWN RISK. MANAGEMENT IS  NOT RESPONSIBLE FOR THEFT, LOSS OF BELONGINGS, 

ACCIDENTS, INJURIES, OR DEATHS. 

15. EVERY PRECAUTION MUST BE STRICTLY TAKEN TO ENSURE SAFETY AND DISCIPLINE
16. REPLACEMENT OR REPAIR COSTS OF ANY DAMAGED FACILITY ITEM WILL BE CHARGED TO 

THE RESPONSIBLE OFFENDER OR HIS / HER PARENT.
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หมวดที่ 5
MONTFORT COLLEGE

ภ�คผนวก
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แหล่งเรียนรูŒ

ลำ�ดับ
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

สถ�นที่
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์ภาษาจีน
สวนวรรคดี

สวนสมุนไพร
เฮือนผญา
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมลานนา
ห้อง Gifted คณิตศาสตร์
ห้อง Gifted ไทย
ห้อง Gifted ภาษาอังกฤษ
ห้องเกีรติยศ
ห้องคอมพิวเตอร์ EP
ห้องคอมพิวเตอร์ 1, 2
ห้องภาษาฝรั่งเศส

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

ห้องเรียนโยคะ 1,2
ห้องสมุดกลาง
ห้องสมุด EP
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา
ABAC AMDISSIONS CENTER

ที่ตั้ง
ด้านข้างอาคารแอมบรอสิโอ
ชั้น 4 อาคารเซนต์แมรี่
อยู่ระหว่างอาคารเซราฟิน
กับอาคาร Albert
ด้านทิศเหนืออาคาร Albert
อยู่ระหว่างอาคาร Peter กับ
อาคารเซราฟิน 
ชั้น 4 อาคารเซนต์แมรี่
ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่
ชั้น 4 อาคารเซนต์แมรี่
ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่
ชั้น 2 อาคารอันโตนิโอ
ชั้น 3 ชั้น 4 อาคารเซราฟิน
อยู่ระหว่างอาคารเซราฟิน
กับอาคาร Albert
อยู่ระหว่างอาคาร Emmanuel
กับอาคาร Antonio
ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่
อาคารแอมบรอสิโอ
ชั้น 2 อาคาร Antonio
ทิศตะวันออกอาคารเซนต์โยเซฟ
ทิศเหนืออาคาร Albert
ชั้น 2 อาคาร Antonio

ห้องส่งเสริมก�รเรียนรู้1

3

5 6 7

2

4

8 9 10
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ลำ�ดับ
20
21
22
23
24
25

ลำ�ดับ
26
27
28
29
30
31

สถ�นที่
หอประชุมเซนต์โยเซฟ
ห้องประชุมอันโตนิโอ
ห้องประชุมเซราฟิน
ห้องประชุมแอมบรอสิโอ
ห้องประชุมเซนต์แมรี่
ห้องประชุมสำานักผู้อำานวยการ

สถ�นที่
ลานจามจุรี
ลานนักบุญหลุย์มารี
ลานหัตถาพิภพ
ลานสงบวิถี
ลานกิจกรรมกล้วยไม้
โถงกิจกรรมเซนต์แมรี่

ที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารเซนต์โยเซฟ
ชั้น 1 อาคารอันโตนิโอ
ชั้น 1 อาคารเซราฟิน
อาคารแอมบรอสิโอ
ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่
อาคารอำานวยการ

ที่ตั้ง
บริเวณด้านทิศเหนือสนามฟุตบอล
ด้านหน้าอาคารเซนต์โยเซฟ และอาคารอำานวยการ
อยู่ระหว่างอาคาร Peter กับอาคารเซราฟิน
อยู่ระหว่างอาคารเซราฟิน กับอาคาร Albert
ทิศเหนืออาคารอำานวยการ
ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่

ห้องประชุมต่�งๆ

ล�นกิจกรรม

11

13

15 16

17

12

14

18

21

19

2220

แหล่งเรียนรูŒ
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“การศึกษา ค×อ รากฐานสำาคัญของการพัฒนาประเทศ”
ตลอดระยะเวล�ร่วม 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย ได้มุ่งจัดก�รศึกษ� 
เพื่อพัฒน�ผู้เรียน ให้เกิดพัฒน�ก�รครบทุกด้�น ทั้งด้�นร่�งก�ย อ�รมณ์ 
สังคม ปัญญ� และจิตวิญญ�ณ เพื่อสร้�งบุคคลที่มีคว�มรู้ คู่คุณธรรม 

ออกไปรับใช้สังคม และประเทศช�ติ

แหล่งเรียนรูŒ
24 25

26

23

27

30

28

3129
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(รับ) มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก  ขอสมัครรักจนชีพสลาย
อันนามนี้ปักอยู่มิรู้คลาย   ดั่งเครื่องหมายประทับบนดวงใจ
มงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก   ที่พำานักศึกษาเคยอาศัย
ได้อบรมวิชามาแต่ไร   ขออวยชัยมงฟอร์ตจงจำาเริญ
ธงมงฟอร์ตสีแดง น้ำาเงินและขาว สีแดงพราวคือเก่งกล้ามิล่าหนี
เตือนให้เราสละชนม์มอบตนพลี  เพื่อชาติไทยเรานี้ได้สมปอง
อันความหมายสีขาวสกาวสด  ก็คือหมดมลทินสิ้นหม่นหมอง
สีน้ำาเงินเด่นกระไรไม่มีรอง  คือเราต้องก้าวหน้าไปจนใหญ่โต
มงฟอร์ตแปลว่าป้อมบนภูเขา  มาพวกเราช่วยกันร่วมไชโย
มงฟอร์ตยิ่งยง และจงภิญโญ  ดังสุริโยนำาทางสว่างเอย...(รับ)

Come, Cheer up, my lads, Tis to glory we steer, The prize,
more than all, to a montfortist dear. Let us sing very loud, Ket our
Colours be high , For who can be proud as the Sons of the Thai! 

Montfort boys , come along , Let us sing our best song ... Our flag’s 
RED WHITE AND BLUE. To it we’ll be true. We’ll fight and we’ll 

conquer again and again
*** When borne by the RED , WHITE and BLUE (white and blue)

(bis) Our Colours shall be hoisted on high , When borne by the RED , 
WHITE and BLUE

เพลงประจำาโรงเรียน

t เพลงมาร์ชมงฟอร์ต u

t เพลง COME, CHEER UP, MY LADS u
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Montfort College
19/1 Montfort Rd., T.Thasala Muang Chiangmai 50000

Tel.0-5324-5570-5 Fax. 0-5324-5571

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่�ศ�ล� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Tel.0-5324-5570-5 Fax. 0-5324-5571 www.montfort.ac.th

“Labor Omnia Vincit”
(Labour conquers all things)

วิริยะ อุตสาหะ จะชนะทุกสิ่ง และนำามาซึ่งความสำาเร็จ


