
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

ค ำน ำ 
  
 สารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากฝ่าย/งาน/  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา   
ด้านที่ 2  ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน  
ด้านที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารด้านวิชาการ    
ด้านที่ 4  ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ    
ด้านที่ 5 ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

ซ่ึงในปีการศึกษา 2560 ทางงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รวบรวมและน าเสนอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย ได้
แก้ไขและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

ทั้งนี้สารสนเทศทั้ง 5 ด้าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน และน าไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนที่
ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนยังใช้ประกอบการอ้างอิงในอนาคตได้  

การจัดท าสารสนเทศในครั้งนี้ ผู้จัดท าต้องขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดฝ่าย ที่ได้ช่วย
จัดท าสารสนเทศของฝ่าย ท าให้เกิดสารสนเทศของโรงเรียนได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สารสนเทศปีการศึกษา 2560 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาโรงเรียน    
มงฟอร์ตวิทยาลัย ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
        งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

        30 เมษายน 2561 
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สำรสนเทศ ด้ำนที่ 1 
ส่วนที่ 1 สำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1.1 ชื่อ  ที่ต้ัง  สังกัดเขตพ้ืนที่ และระดับชั้นทีเปิดสอนของสถำนศึกษำ 
 ช่ือสถานศึกษา  :  โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั  
 ช่ือภาษาอังกฤษ  :  MONTFORT COLLEGE 
 อักษรย่อภาษาไทย  :  ม.ว. 
 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง :  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

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

         โรงเรียนเปิดด าเนินการสอนประเภท สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีดังนี้ 
 แบบท่ี 1  ภาษาไทย     แบบท่ี 2  ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมหมำยตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบันภราดา
คณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเช่ือมโยงกันดังนี้ 
 ส่วนที่หนึ่ง อักษรย่อ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นช่ือของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave Maria ตรงกับ
ภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 
 ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า “ชีวิตคือการ
ต่อสู้” 
 ส่วนที่สำม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือล าที่ก าลังสู่คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนากับแสง
แห่งปัญญา 
 ส่วนที่สี่  เป็นเครื่องหมาย DS (มาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายว่าจะท าทุกสิ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเจ้า
เท่านั้น เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D มาจากค าว่า Divinity 
หมายถึง การแสวงหาพระเป็นเจ้าหรือธรรมะ น่ันคือ พระเป็นเจ้าต้องน าทางชีวิต เครื่องหมาย  กางเขนเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความ
รัก และเสียสละ S มาจากค าว่า Science หมายถึง การแสวงหาความรู้ทางโลก และศาสตร์ต่างๆ  
 พวงมำลัยดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระท า ความดีเพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ ง
เกียรติยศช่ือเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป 
 ค าว่า Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ที่อยู่ ใต้ ช่ือ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (Motto) 
ประจ าใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 ตรานี้จะอยู่ในความร าลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้ร าลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือ
ภายในอ้อมอกของแม่ คือศาสนาเป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือคุณธรรมและ
ปัญญาเป็นเครื่องน าทางเป็นชีวิตที่มีท้ังความรักและความเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความอุตสาห 
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1.1.2 ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 พ.ศ. 2475  ปีก่อตั้ง 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านมุขนายก เรอเน
แปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เปิดท าการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2475  (ค.ศ. 1932) โดยมีบาทหลวง
เรอเนเมอนีเเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออน ริโคลเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอเป็นรองอธิการ และมีภราดายอห์น 
หลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน บนเนื้อที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทางทิศใต้ประมาณ   
200   เมตร 

 พ.ศ. 2476  ย้ำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน 2 ช้ัน ยาว 46 เมตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.

2476  ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน  27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแม่น้ าปิง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มีสนามฟุตบอล
อยู่หน้าอาคารอ านวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียลอยู่ระหว่างอาคารทั้ง
สองอาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจ านวน  116  คน 

 พ.ศ. 2489   ได้รับกำรรับรองวิทยฐำนะ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ไดร้ับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธกิาร  ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียน    

จ านวน  400  คน 
 พ.ศ. 2492   เปิดชั้นเรียนเพ่ิม 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในขณะนั้นเรียกการศึกษาในระดับนี้ว่า  “เตรียม
อุดมศึกษา” 

 พ.ศ. 2513   ย้ำยแผนกประถม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยย้าย แผนกประถมไปอยู่ที่ถนนช้างคลาน
ในที่ดินประมาณ  9  ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–7  

 พ.ศ. 2518   รับนักเรียนหญิง 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย 

 พ.ศ. 2527   ย้ำยโรงเรียน 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้ย้ายไปตั้งในท่ีแห่งใหม่บนถนนมหิดล ต าบลท่าศาลา ใกล้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ใน
เนื้อท่ี  50  ไร่ และเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528  เป็นต้นมา 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม ย้ายจากถนนช้างคลาน มาที่ถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปิดเรียนในปี
การศึกษาเดียวกัน (ปีการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  มีเฉพาะนักเรียนชาย 

 พ.ศ. 2529   รับเสด็จฯ พิธีเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย แผนกมัธยม แห่งใหม่ 
เมื่อวันพุธที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์

ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อย่างเป็นทางการ 
 พ.ศ. 2532   รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่   

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งท่ี 1 
 พ.ศ. 2533   รับเสด็จฯ เปิดงำนวันวิทยำศำสตร์สู่ชุมชน 

 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชด าเนินพร้อมดว้ย
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดงาน“วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
มัธยม 

 พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี / โรงเรียนอุทยำนกำรศึกษำ / รำงวัลห้องสมุดดีเด่น 
 เมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล  ณ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย  เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ปีเดียวกันนี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  เป็นโรงเรียนอุทยานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
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                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุด โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ในฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจ าปี  โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 พ.ศ. 2539   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี     
 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการ

บรรเลงดนตรี โดยวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย  

 พ.ศ. 2540  วงดุริยำงค์ได้รับกำรคัดเลือกไปแสดงผลงำน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
 วงดุริยางค์ของโรงเรียน  ได้แสดงคอนเสิร์ตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival  Band Feast  ณ สนามกีฬา  

Rose Bowl, รัฐ California  ประเทศสหรัฐอเมริกา  แสดงฟรีคอนเสิร์ต “Montfort : The Symphonic Version”  และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  ณ Japan America Theatre , Little Tokyo , รัฐ  California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2541 วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากองค์กร Pasadena Tournament of Roses ให้เข้าร่วม
บรรเลงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade  ครั้งท่ี 109  ณ เมือง Pasadena รัฐ  California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พ.ศ. 2542   ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศกึษำ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542  มีระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2542 - 2546)  
ได้บูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดตั้งหน่วยงานอภิบาลเพื่อน านักเรียนออกผสานชีวิตสู่ชุมชนครั้งแรก ค้นหา

ขุมทรัพย์ในตน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคท่ี “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล” 
 พ.ศ. 2544  รับรำงวัลโรงเรียนพระรำชทำนระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  คร้ังท่ี 2 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2  และผ่านการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก ( 5 โรงเรียนน าร่อง) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ระยะเวลา 5 ปี   (ปีการศึกษา 2544 - 2548) 

วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวง BIG  BAND (JAZZ) นักเรียน  แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1   
ณ หอประชุมใหญ่   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท จาก
การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 3 ( 3rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, THAILAND 2001)    
ณ หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์  ส านักงานใหญ่ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย  

 พ.ศ. 2547   โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72  ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  

(มว.3787) มาเป็นประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร English Program  ทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม 
 พ.ศ. 2549  ได้รับกำรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ และผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำจำก สมศ. 

รอบ 2 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรั บรองมาตรฐานคุณภาพ 

การศึกษา  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2  ปีการศึกษา 2549 – 2553  
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ ไทย -จีน  ครบรอบ 30 ปี โดยได้รับความร่วมมือจาก Yuxi Teacher College  

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  น าคณะนาศศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย - จีน อีกทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน 

 พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ  75  ปี ของกำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้ง ณ โรงเรียนมง

ฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   
 พ.ศ. 2554  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จพระรำชด ำเนินเป็นประธำนเปิดอำคำร

เซนต์แมร่ี และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรดีเด่น  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 



- 4 - 
 

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

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน   รอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา     (สมศ.)  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554  ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ในระดับดี
มำก 

 พ.ศ.  2557   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน English Programme  
มาเป็น Montfort College Cambridge Programme และมีการจดัโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวดั
ความรู้ตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)   

 พ.ศ.  2558  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดเีด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย  
และดนตรีพื้นเมือง ประจ าปีพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยส านักงานวัฒนธรรม 
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน O-Net   
จัดท าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge    การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
(Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์ (SUITS: School-University-Industry-Tie-up 
Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5  
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ท าการเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียน
แผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้ท า
แบบฝึกหัดและท าข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge    

 พ.ศ.  2559   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี  ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ  ร่วม
แก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ     เพื่อธ ารงไว้ซึ่งช่ือเสียงของโรงเรียน   และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  12 อนุกรรมการเพื่อทบทวนและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  

 พ.ศ. 2560   โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย  อนุมัติเปิดแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และได้ทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2561 -2563 

                  

ล ำดับอธิกำรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
1. ภราดาซิเมออน ริโคล   ปีการศึกษา 2475 – 2480   
2. ภราดาฮูเบริ์ต คูแซง   ปีการศึกษา 2481 – 2483   
3. ภราดาปีเตอร ์               ปีการศึกษา 2484 – 2489    
4. ภราดาเซราฟิน                               ปีการศึกษา 2490 – 2495     
5. ภราดาอลัเบอร์ต เบอร์น   ปีการศึกษา 2496 – 2497   
6. ภราดาอาซีเนียว อาเกล   ปีการศึกษา 2498 – 2503   
7. ภราดาฮูเบริ์ต ไมเกต ์   ปีการศึกษา    2504 – 2508   
8. ภราดาเอ็ดเวริ์ด คูเรียน   ปีการศึกษา    2509 – 2512  
9. ภราดาอลิเดฟองส์โซ มาเรีย   ปีการศึกษา    2513 – 2514   
10. ภราดาพจน ์ เลาหเกยีรต ิ  ปีการศึกษา   2515 – 2515  
11.  ภราดาสมพงษ์      ศรีสุระ   ปีการศึกษา   2516 – 2521    
12.  ภราดาบัญญัต ิ โรจนารุณ    ปีการศึกษา   2521– 2529      
13.  ภราดาวิศิษฐ ์ ศรีวิชัยรัตน ์  ปีการศึกษา   2530 – 2536    
14.  ภราดาวินัย วิริยวิทยาวงศ์  ปีการศึกษา   2537 – 2539    
15.  ภราดาอนุรักษ์      นิธิภัทราภรณ ์  ปีการศึกษา   2540 – 2547  
16.  ภราดามีศักดิ์   ว่องประชานุกูล   ปีการศึกษา   2547 – 2552  
17.  ภราดาอาจณิ เต่งตระกูล  ปีการศึกษา   2553 – 2555    
18.  ภราดาอนุศักดิ ์ นิธิภัทราภรณ ์  ปีการศึกษา   2556 – 2558    
19 ภราดาศักดา สกนธวัฒน์   ปีการศึกษา   2559 – ปัจจุบัน  
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1. จุดหมำยของชีวิตคือกำรรู้จักสัจธรรม และกำรเข้ำถึงธรรม ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2. LABOR OMNIA VINCIT  วิริยะ อุตสำหะ ชนะทุกสิ่ง และน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จ 

 

1.1.3 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และนโยบำยของสถำนศึกษำ 
 1.1.3.1 ปรัชญำ 

            ปรัชญำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดาผู้ยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของ

นักบุญมงฟอร์ต จึงได้ยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของท่าน 2 ประการคือ 
 
 
 
 

 1.1.3.2  วิสัยทัศน ์
   โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานริันดร์ (The School for the Eternal Wisdom) 
 

1.1.3.3  วัตถุประสงค์ 

 
MONTFORT = GOD ALONE 

 God Alone  =  สัจธรรม ความรัก

สากล 

ควำมเป็นมำ 

วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย 

เพื่อนมนุษย์/องค์กร/สิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์ตรง 
สัมผัส - จุ่มตัว 

ในโรงเรียน 

บุคคลพัฒนาตน 

การเรียน + กิจกรรม 

ชมรม / กลุ่ม 

มุมมอง ท่าที 

วสิัยทัศน์ 

ข้อมูล 

ประสบการณ ์

โลกกว้าง 

กรอบ / บรบิท 

ร่วม

พัฒนา 

อิ่มเอบิ 

     -  สังคม   -  อารมณ ์

     -  ร่างกาย -  จิตวญิญาณ 

     -  ปัญญา 

อบอุน่ 

อาร ี

มคีุณธรรม คุณภาพสากล 

แสวง

หา 

ภูมหิลงั / ประวัติศาสตร ์

ขุมทรัพย์ในตน 

ประกายของพระเจา้ , พทุธะ 

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

โลกสากล 
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 1.1.3.4  เป้ำหมำยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
              ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่   “อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อำรี  มีคุณธรรม  คุณภำพสำกล” 

1. อิ่มเอิบ  คือ  พัฒนาเต็มศักยภาพทุกมิติ ได้แก่ มติิทางด้าน สังคม รา่งกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิต
วิญญาณ  
1.1 มิติทางร่างกาย คือ ร่างกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.2 มิติทางอารมณ์ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์ แสดงอารมณ์อย่าง
เหมาะสมในแตล่ะบริบท 
1.3 มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปศสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องค์กร และ
เพื่อนมนุษย์อย่างเหมาะสม 
1.4 มิติทางปัญญา คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรยีนมีเหตผุล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใช้
ภูมิปัญญาของตน ท้ังด้านศาสตร์และศลิป ์

2.  อบอุ่น  คือ  เป็นท่ีพักพิงได้ น่าอยู่ใกล้ชิด 
3.  อำรี  คือ  มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ น าตัวเองออกเป็นผู้ให้แกส่ังคมและเพื่อนมนุษย์     
4.  มีคุณธรรม  คือ  มีความดีและความสุขในตน  ปศิบัติธรรมเหมาะกับบริบท 
5.  คุณภำพสำกล  คือ  มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถเพียงพอ  และด ารงตนอยูไ่ด้อย่างสง่างามในโลกสากล 

 1.1.3.5  นโยบำย 
1) ปลูกฝังให้นักเรยีนเป็นบุคคลที่อ่ิมเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม มีวินัย มีวิริยะอุตสาหะ ใฝ่เรยีนรู้ ยอมรบั

ในศาสนาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม 
และสันติภาพท่ีว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

2) พัฒนาหลักสตูรและจัดการเรียนรูท้ี่ยกระดับสมรรถนะส าคญัและเสริมสร้างทักษะนักเรยีนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ครบทุกมิติในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ CCPS Model ในด้านการคดิวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดสร้างผลติภาพ คดิสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้และวัดผลการเรยีนรู้
ของนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพแท ้

3) เพิ่มประสิทธิภาพและเสรมิสร้างระบบการจดัการศึกษาที่เอื้อให้นักเรียนมีเสรภีาพในการเลือกแผนการ
เรียนหรือหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของตน กระตุ้นใหน้ักเรียนตระหนักและรับผดิชอบใน
หลักสตูรที่ตนเลือกเรียน ส่งเสรมินักเรียนเป็นรายบุคคลให้ค้นพบศกัยภาพในด้านความสามารถพิเศษ
และค้นพบตนเองในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 

4) พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ 

5) ยกระดับการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European 
Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, 
DELF Standard, JLPT Standard etc. 

6) พัฒนาครูครบทุกมติิสู่ครูมืออาชีพ ประพฤติปศิบตัิตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
พัฒนาทักษะการคิด การสื่อสารในระดับทีสู่งขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน
เพื่อน าโรงเรยีนไปสู่องค์การแห่งการเรยีนรู้ 

7) เสรมิสร้างระบบและพัฒนาคณุภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
หลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยนื ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรยีน
คาทอลิก 

8) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้และการบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

9) จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
10) เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา 

และองค์กรอื่นท้ังในและตา่งประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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1.1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
 1.1.4.1 แผนภูมิโครงสร้ำงของบริหำรงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.4.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 

1.1.4.2.1 ผู้บริหำร 
1.1.4.2.1.1 ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อ านวยการ/ผู้จดัการ  

วุฒิการศึกษาครุศาสตรดุษศีบณัฑติ   
สาขาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งในโรงเรียน พ.ศ.2559 

    1.1.4.2.1.2   ภราดาอนุวัฒน์  วิภาคธ ารงคุณ  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป 
วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบณัฑติ   
สาขาบริหารและการจัดการการศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1.1.4.2.2 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 
1.1.4.2.2.1  นายธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
1.1.4.2.2.2   นายสุวรรณ  อินทรชิต หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.1.4.2.2.3   นางดาริษา  แสงสินธุ ์หัวหน้าฝ่ายส านักผู้อ านวยการ      

วุฒิการศึกษาศลิปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัศเชียงใหม่ 
1.1.4.2.2.4   นายเฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน   

วุฒิการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.1.4.2.2.5   นายอานนท์  อินนันท์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

วุฒิการศึกษาวิทยาศษสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัศล าปาง 
1.1.4.2.2.6   นางวันเพ็ญ สุขเกษม  หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 

วุฒิการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.1.4.2.2.7   นางสาวอัญชลี  เตริยาภิรมย์     ผู้ช่วยหัวหน้าแผนการเรียน English-Program 

วุฒิการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 
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1.1.5  ข้อมูลเกี่ยวกบัอำคำรสถำนที่ อำคำรเรียน อำคำรประกอบ แหล่งเรียนรู้และสุขำภิบำล 
   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 55 ไร่ 3 งาน 81.70 ตารางวา โดยได้มีการวางแผนและด าเนินการ  
ให้อาคารเรียน อาคารประกอบการ และสถานที่ทุกแห่ง เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า  แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแก่การท ากิจกรรม มีอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร เช่น    ช้ันหนังสือ โต๊ะ 
เก้าอี้ บอร์ด อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ  รอบบริเวณ อยู่ในสภาพดี มีปริมาณเพียงพอ มีระบบซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย  

 บริเวณต่อเนื่อง 
 ทิศเหนือ     พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          
 ทิศใต้       พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          

 ทิศตะวันออก บ้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า และ โรงเรียนกาวลิะวิทยาลัย   
 ทิศตะวันตก แนวรางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และถนนเลียบทางรถไฟสายเชียงใหม่ – ล าพูน 
 
 1.1.5.1 อำคำรเรียน มีจ ำนวนทั้งหมด 5  หลัง (มีทำงเดินเชื่อมติดต่อกัน) และอำคำรประกอบ ดังนี้ 

 อำคำรเรียนปีเตอร์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงานดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 ห้องเรียน 6 ห้อง  และพื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  (ลานหตัถาพิภพ)  
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง  (เฮือนผญา เฮือนช่ืนทัศนา)  
  ช้ันท่ี 3 ห้องเรียน 6 ห้อง   
  ช้ันท่ี 4 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง   

 อำคำรเรียนเซรำฟิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
  ช้ันท่ี 1 ห้องประชุม1และวัดน้อย  พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากจิกรรม  
  ช้ันท่ี 2 ห้องเรียน 6 ห้อง   
  ช้ันท่ี 3 หอ้งพักครูคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปศิบัติการ (Lab) 2 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง   

  ช้ันท่ี 4  ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง 
 อำคำรเรียนอัลเบิร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 

  ช้ันที่ 1 ห้องพยาบาล  พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม  และห้องเรียน 1 ห้อง   
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง   
  ช้ันท่ี 3 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง   
  ช้ันท่ี 4 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 6 ห้อง   

 อำคำรเรียนเอ็มมำนูเอล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
  ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโล่งส าหรับท ากิจกรรม ห้องเรียน 3 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา 1 ห้อง 
  ช้ันท่ี 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง  

 (ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง Japan language and Culture Center , ห้องดาราศาสตร์ 1 ห้อง Astronomy learning Center) 
    ช้ันท่ี 3 ห้องปศิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง ห้องLab เคมี 2 ห้อง  ห้องชีวะ 1 ห้อง  ห้องเก็บสารเคมี 1 ห้อง 
    ช้ันที่ 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  

 อำคำรเรียนอันโตนีโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพื้นท่ีใช้สอยงาน ดังนี้ 
   ชั้นที่ 1 ห้อง Gifted ภาษาฝร่ังเศส 1 ห้อง ห้องปกครอง EP 1 ห้อง พื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม และ ห้องประชุมอันโตนิโอ   
   ช้ันที่  2 ห้อง lab EP 1 ห้อง ห้องเก็บสารเคมี 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์  EP 1 ห้อง ห้องสมุด EP 1 ห้อง ห้อง 
Cambridge International Examinations office 1 ห้อง ห้องวิชาการ EP 2 ห้อง   
   ช้ันท่ี 3 ห้อง EP In-service training 1 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง 
   ช้ันท่ี 4 ห้อง English Programme Examination office 1 ห้อง  และห้องเรียน 6 ห้อง  
 

1.1.5.2  อำคำรประกอบ  จ ำนวนทั้งหมด  14  หลัง ประกอบด้วยดังนี้ 
 ตึกอ ำนวยกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  

ช้ันที่ 1 ห้องฝ่ายบุคลากรและส านักผู้อ านวยการ 1 ห้อง ห้องพักภราดา 1 ห้อง ห้องฝ่ายธุรการ -การเงิน 1 ห้องเก็บ
เอกสารธุรการ-การเงิน 1 ห้อง  ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง   และห้องน้ า 2 ห้อง 
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ช้ันที่ 2 ห้องประชุมอาคารส านักผู้อ านวยการ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องอาหารภราดา ห้องน้ า/ห้องอาบน้ า จ านวน 
3 ห้อง  ห้องเลขาผู้อ านวยการ ห้องรับรอง 

 อำคำรแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน 
ช้ันท่ี 1 โถงห้องสมุดกลาง , ห้องปศิบัติการ/ห้องส่งเสริมการอ่าน , ห้องพักครู , ห้องสมุดธรรมชาติ , ช้ันลอย  ห้องอ้างอิง 
ช้ันท่ี 2 ห้องประชุม 5 (แอมบรอสิโอ) ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง  ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องภูมิปัญญาล้านนา

ศิลปวัฒนธรรม ห้องเรียนภาษาจีน  อุปกรณ์กีฬาและลูกเสือ ห้องพักครู   
 หอประชุมเซนต์โยเซฟ 

ช้ันที่ 1 โรงอาหาร ห้องอาหารลีลาวดี ห้องกีฬาสแต็ค ห้องเก็บอุปกรณ์งานเทคโน 1 ห้อง ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป 3 ห้อง 
บูธจ าหน่ายอาหาร 16 บูธ จุดบริการเติมเงิน 2 จุด 

ช้ันที่ 2 หอประชุม 6 (เซนต์โยเซฟ ฮอล์) ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง ห้องควบคุม
ระบบไฟฟา้ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง ห้องน้ าหญิง 6 ห้อง ห้องน้ าชาย 2 ห้อง 

 อำคำร St. Aloysius  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน  
ช้ันท่ี 1 ห้องโภชนาการ ห้องจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ์/ห้องสต๊อกสินค้าห้องน้ าชาย – หญิง จ านวน 8 ห้อง 
ช้ันท่ี 2 สมาคมผู้ปกครองและครู/ห้องประชุมสมาคมฯ  ห้องปิงปอง 

 อำคำร Hubert Memorial  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 
ห้องเก็บโทรศัพท์  ห้องโครงงานวิทย์และสิ่งประดิษฐ์ (Science Innovation Club)  ห้อง Project Work Room ห้อง

ส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น  ห้องจริยธรรม ห้องปศิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ห้อง Gifted Computer EP 
ห้อง Lego ปศิบัติการหุ่นยนต์   

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

ช้ันที่ 1 พื้นที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  ลานเทพีแห่งสวรรค์  ลานสุขสันต์ทัศนา  ลานจรรยาปิติ ศาลาพักผ่อน 4 หลัง   
ห้องงานปกครอง ห้องชมรม MCTV OFFICE และสถาบันดนตรี MCMA  (ห้องเรียนเปียโน ห้องเรียนไวโอลิน ห้องเรียนกลองชุด)  

ช้ันท่ี 2 ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องกิจการนักเรียน ห้องฝ่ายวิชาการ -งานทะเบียน -งานวัดและประเมินผล และ
ห้องเก็บข้อสอบ  ห้องอัดส าเนาเอกสาร ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนกีตาร์/สตริง ห้องงานแนะแนว หอเกียรติยศ ห้องงาน
อภิบาล    

ช้ันที่ 3 ห้องส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์  ห้องส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  ห้องส่งเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  ห้อง CLC (Computer Learning Center) ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Server)  ห้องประชุม 4 (Saint Mary 
Conference Room)  ห้องวงปี่พาทย์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องนาศศิลป์  ห้องส่งเสริมศักยภาพภาษาไทย  ห้องน้ าครูชาย – หญิง 

ช้ันที่ 4 ห้องดนตรีไทย  ห้องดนตรีพื้นเมือง  ห้องเครื่องสาย  ห้องซ้อมดนตรี 2 ห้อง St. Cecilia Music Hall ห้องพักครู
ดนตรี ห้องซ้อมดนตรี 1 ห้องเปียโน  ห้องนาศศิลป์  ห้องศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน  

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

ห้อง  และห้องน้ านักเรียนหญิง ห้องน้ า 4 ห้อง ห้องอาบน้ า 4) 
 สระว่ำยน้ ำ เดอ มงฟอร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

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

ช้ันลอย  ห้องบัลเล่ต์ 1 ห้อง สระว่ายน้ า ขนาด25×50 เมตร สระเด็ก    
ช้ันท่ี 2  ห้องฟิตเนส 1 ห้อง  ห้องรับรอง 1 ห้อง  ห้องครัวห้องอาหาร 1 ห้อง  ห้องน้ าชาย -  ห้องน้ าหญิง  

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

 
 บ้ำนพักเซนต์คำเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 
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ช้ันที่ 1 ห้องครัวไทย 1 ห้อง ห้องครัวฝรั่ง 1 ห้อง ห้องเก็บของ ห้องสันทนาการ 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง ห้องพัก 13 
ห้อง (ห้องเลขท่ี101-114) ห้องมิเตอร์ 1 ห้อง 

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

ห้องจ าหน่ายสินค้า  ห้องเก็บสินค้า  
 อำคำรโรงงำน/นักกำร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว 

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

 โรงไม้  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
ห้องเก็บโต๊ะ เก้าอี้ 1 ห้อง  ห้องชมรมฟุตบอล 1 ห้อง 

 โรงเก็บอุปกรณ์งำนสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  
  ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
 
1.1.5.3  จ ำนวนสนำมกฬีำและลำนกิจกรรม  

 สนามกฬีา 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง  จ านวน 1   สนาม 
สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 2   สนาม 
สนามวอลเลย์บอล ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1   สนาม 
สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 1   สนาม 
สนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน   จ านวน 2   สนาม 
สนามฟุตซอล    จ านวน 1   สนาม 
ลานตะกร้อลอดบ่วง   จ านวน 1   สนาม 

 
 

 ลำนกิจกรรม  7 แห่ง    
ลานกล้วยไม้ 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถ ี
ลานเทพีสวรรค์ 
ลานสุขสันต์ทัศนา 
ลานจรรยาปิติ 

 
1.1.5.4  แหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้  12 แหล่ง 
   สวนวรรณคดี 
   สวนสมุนไพร 
   แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
   แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
   เฮือนผญา    
   เฮือนช่ืนทัศนา   
   ห้องสมุดธรรมชาติ 
   ห้องเรียนเสริมศูนย์ภาษา  
   ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
   ห้องดาราศาสตร์ 
   ห้องกีฬาสแต็ค 
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1.1.5.5  จุดบริกำรน้ ำด่ืม    
   ใต้อาคารปีเตอร์     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด   
   ใต้อาคารเซราฟิน     จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 9 จุด 
   ใต้อาคารอัลเบิร์ต    จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
   ใต้อาคารเอ็มมานูแอล  จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าดื่มเย็น 18 จุด  
   อาคารเซนต์แมรี่    จ านวน 2 ตู้   ก๊อกน้ าดื่มเย็น 12  ก๊อก 
1.1.5.5  ถังดับเพลิง    
   ถังดับเพลิง     ตามอาคารต่างๆ จ านวน 60 จุด   
 
1.1.5.5  กล้องวงจรปิด   
   กล้องภายในอาคาร และนอกอาคารรวมทั้งสิ้น     167  ตัว   
  
1.2 ข้อมูลนกัเรียน 

 1.2.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน เพศ 
 

จ ำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 294 162 456 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 273 169 442 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 272 188 460 

รวม 839 519 1,358 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 345 192 537 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 356 213 569 
-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 318 252 570 

รวม 1,019 657 1,676 
รวมท้ังหมด 1,858 1,176 3,034 

 
ที่มา : งานทะเบียนหนังเรียน ฝ่ายวิชาการ  

 
1.2.2  จ ำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยและน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ 

1.2..2.1 จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย 
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผูเ้รียน ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแต่ปาน
กลาง ดี ดีมากคดิเป็นร้อยละ  88.37 

 
ระดับสมรรถภำพ จ ำนวนนักเรียน ร้อยละ 

ต่ ามาก 12 0.39 
ต่ า 297 11.24 

ปานกลาง 1,334 43.26 
ด ี 997 32.33 

ดีมาก 394 12.78 
รวม 3,034 100 

                      
         ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 
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1.2..2.2 จ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 
สรุปภาวการณ์เจริญเติบโต (น้ าหนัก-ส่วนสูง) นักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรง

เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของกรมอนามัย  พบว่าผูเ้รียนร้อยละ  77.85 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน
ดังตาราง 

                                 ตำรำงสรุปกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 
เกณฑ์ภำวะกำร

เจริญเติบโต 
จ ำนวน นร. ร้อยละ 

อ้วน 273 9.02 
เริ่มอ้วน 166 5.49 
ท้วม 125 4.13 
สมส่วน 2,369 77.85 
ค่อนข้างผอม 58 1.94 
ผอม 43 1.57 
รวม 3,034 100 

                                       
    ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2560 

 
1.2.3 จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสตูร 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
รับเข้ำ จบหลักสูตร 

ม. 3 457 455 99.56 
ม. 6 565 560 99.11 

               
                    ข้อมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2561 

 
 
1.3 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

1.3.1 จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ ์

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ ผูล้งนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต  

1 - 1 - - - 1 15 

ครู (บรรจุ) 75 117 192 - 76 47 - 10.78 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 5 4 9 - - - - อัตราจ้างรายคาบ/รายป ี
ครูต่างประเทศ 19 12 31 - 27 3 1 2.45 
บุคลากรทางการศึกษา 42 52 94 2 58 33 1 15.13 
นักการภารโรง/พนักงานโรงอาหาร 27 43 70 69 1 - - 12.31 
คนขับรถ 4 - 4 4 - - - 12.50 
ยามรักษาความปลอดภัย 9 - 9 9 - - - 13.22 

รวม 182 228 410 84 162 83 3  
 

1.3.1.1  จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 123 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75 
1.3.1.2  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
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 1.3.2 จ ำนวนครูผู้สอนแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และค่ำเฉลี่ยจ ำนวนชั่วโมงในกำรสอนของครู 1 คน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห ์ หมายเหต ุ
-ภาษาไทย 10 19  
-คณิตศาสตร์ 16 18  
-วิทยาศาสตร์ 28 18  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 19  
-สุขศึกษาพลศึกษา 13 18  
-ศิลปะ 12 20  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15 18  
-ภาษาต่างประเทศ 18 20  
1.4  เกียรติยศและผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปีกำรศึกษำ 2559 

1.4.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลของสถำนศึกษำ /ผู้บริหำร /ครู /บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที ่ ชื่อ-สกลุ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

1. ครูนภสักร  บางสายน้อย ครูผูส้อนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
ประจ าปี 2560 

คุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูเอกชนท่ีมีผลงานระดับประเทศ 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่

2. มาสเตอร์ปรีชา  ตันวัฒนานันท์ 
ครูดีเด่น เนื่องในวันครูเอกชน จังหวัด

เชียงใหม่ ประจ าปี 2560 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่

3. ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย ์
เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปศบิัตหิน้าท่ี 30 ปี 

ประจ าปี 2560 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่

4. ครูสุพัตรา  สุวรรณนาร ี
เข็มทองค าเชิดชูเกียรติครูที่ปศบิัตหิน้าท่ี 30 ปี 

ประจ าปี 2560 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม ่
 
1.4.2 ผลงำนที่ได้รับรำงวัลของนักเรียน ระดับประเทศขึ้นไป 

ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
1.. นายนาวินธิติ    จารุประชัย 

นายณัฐวัฒน์    ชัยยอง 
Second Prize ส า ข า 
Biological Science 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ร ะ ดั บ  ASEAN ใ น ร า ย ก า ร 
ASEAN Students Science 
Project 

วันท่ี 22-27 ก.ค. 
2560 

2. นายนพรัตน์ ค าน ุ
นางสาวปัญญดา ว่องวทัญญ ู
นายวรัชญ์ ดวงจิต 
นางสาวกมลวรรณ แสงค า 
นายปิติภัทร กิตติรตันชัยกุล 

ได้รับรางวัล Creative Media 
Award 

“Panasonic   Global Awards 
Ceremony 2017"ในกิจกรรม 
KWN Global Summit 2017 ณ 
Panasonic Center ป ร ะ เท ศ
ญี่ปุ่น 

วัน ที่ 1-5สิงหาคม 
2560  

3. นายนรุตม์ชัย ชัยนลินพัฒน์ ร อ ง ช น ะ เลิ ศ อั น ดั บ ที่  2 
ประเภทชาย 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งท่ี 33  ชุมพร-ระนองเกมส์ 

วันท่ี 16-26 มี.ค. 
2560 

4. นางสาวนภสร     ศิริมหาราช รางวัลเหรียญเงิน การแข่ งขัน ชีววิทยาโอลิมปิ ก
ระดับชาติครั้งท่ี 14 

วันท่ี 11-16 เม.ย. 
2560 

5. นายศุภวิชญ์    วงษ์สุชัย รางวัลเหรียญทองแดง การแข่ งขัน ชีววิทยาโอลิมปิ ก
ระดับชาติครั้งท่ี 14 

6. เด็กชายณฐนนท ์ ลือวิฑูรเวชกิจ 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของ
ประเทศ 

โครงการทดสอบแข่งขันวัด
ความสามารถทางวิชาการ Top 

วันท่ี 16 พ.ค. 
2560 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
test ครั้งท่ี 30 วิชาคณิตศาสตร/์ 
ทท.ปส.001-1-2/2560 

7. 1.เด็กชายธัญกร  ยันตรศาสตร์ 
2.เด็กชายภูรินทร์  เจรญิกิจ 
3.เด็กชายสริภพ  บัวหงษ์ 
4.เด็กชายกฤติน จอมวิญญาณ ์

Bronze 
 

การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์โอลมิปิกครั้งท่ี 4 
ประจ าปี 2560/ ASMO 
002/2560 

วันท่ี 29 พ.ค. 
2560 

8. ด.ช.ธนภัทร  เจรญิกิจเกษตร รางวัลเหรียญเงิน ก า ร แ ข่ ง ขั น เค มี โ อ ลิ ม ปิ ก
ระดับชาติครั้งท่ี 13 

วันท่ี 5-9 มิ.ย. 
2560 7. นายณัฐพล   จันทร์วงค ์ รางวัลเหรียญทองแดง 

9. 1.ด.ช.ภราดา  ทัดประดิษฐ ์
2.ด.ช.ศุวิจักข์  อนุดวง 
3.ด.ช.ติณห์  ลมิปิต ิ
4.ด.ช.ภราดร  ทัดประดิษฐ์ 
5.ด.ญ.จริัชญา  องอาจ 

ได้ เข้ า ร อ บ ก่ อ น รอ บ รอ ง
ชนะเลิศ 

Hotwave Music Award 2017 วันท่ี 10 มิ.ย. 
2560 

10. นายศรณัย์    ตันติวิญญูพงศ ์ เกียรติคุณประกาศ ก า รแ ข่ งขั น ฟิ สิ ก ส์ โอ ลิ ม ปิ ก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 16 

วันท่ี 8-12 มิ.ย. 
2560 

11. 1.ด.ญ ณัฐวศา   กล่อมแก้ว   
2.นาย วงศพัทธ์   วิชัยพันธ์ 

แชมป์ประจ าสัปดาห์ เวทีคนเก่ง วันท่ี 13 มิ.ย. 
2560 

12. 1. เด็กชายพงศภัค   เฉลิมบญุ     
2. เด็กชายณภัทร  เจริญกิจ 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่ งขันหุ่ นยนต์ ยุ วชน ชิ ง
แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 และ
การแข่งขันหุ่นยนต์  Thailand 
Robofest Junior 2017 

วันท่ี 15-18 มิ.ย. 
2560 

13. 1. นายเดชาวัต   เรืองสังข ์   
2. นายธนภัทร    สีมาขจร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่ งขันหุ่ นยนต์ ยุ วชน ชิ ง
แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 และ
การแข่งขันหุ่นยนต์  Thailand 
Robofest Junior 2017 

วันท่ี 15-18 มิ.ย. 
2560 

14. 1.นางสาวนภสร   ศิริมหาราช 
2.นายอภิสิทธิ  จิตาด ู

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

ได้ล าดับที่ 5 ของประเทศ วันท่ี 21 มิ.ย. 
2560 

15. นายนรุตม์ชยั  ชัยนลินพัฒน์ รางวัลชนะเลิศ ชายคู่  
รุ่น 17 ปี 

ASTCE UNDONTHANI 
THONBURI Championship 
2017 ณ สนามแบตมินตันตรเีลิศ 
จ.อุดรธาน ี

วันท่ี 11-16 ส.ค. 
2560 

16 1. ด.ช.จิระพงศ์  ทาสิงค า 
2. ด.ญ.ปรีชญาภรณ์ ปรีชาวัฒนาการ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฮาลาล 

วันท่ี 15 ส.ค. 
2560 

17. ด.ญ.พรไพลิน  เจ้าวัฒนพงศ์   คะแนนสูงสดุอันดับ 3
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

English Proficiency Test 
 

วันท่ี 15 ส.ค. 
2560 

18. ด.ช.อัจฉริยะ  ค าจารึกวงศกร คะแนนสูงสดุอันดับ 2
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

19. นายกฤษศพงศ์  เดชศร คะแนนสูงสดุอันดับ 3
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 

20. 1. นายอภิสิทธิ  จิตาด ู
2. นายปราณ  ก าจดัภัย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา
ทางการแพทย์ 

วันท่ี 17 ส.ค. 
2560 

21. นายภัคพล   สินสุรินทร ์ คะแนนสูงสดุอันดับที่ 2 ของ
ประเทศ 

ผ ล ก า ร ส อ บ  Top Test วิ ช า
ภาษาไทย 

วันท่ี 10 ก.ย. 
2560 
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ที ่ ชื่อ – สกุล รำงวัลที่ได้รับ ชื่อกิจกรรม/หน่วยงำนที่มอบให้ วัน เดือน ป ี
22. นายยศภัทร   จรปัญญานนท์   รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑา  IDEMITSU 

THAILAND GRAND PRIX 2017   
วันท่ี 23-24 ธ.ค. 

2560 
23. ด.ช.ภราดา  ทัดประดิษฐ ์

ด.ช.ศุวิจักข์  อนุดวง 
ด.ช.ติณห์  ลิมปิต ิ
ด.ช.ภราดร  ทัดประดิษฐ์ 
ด.ญ.จริัชญา  องอาจ 
ด.ช.พิเชษฐ์พงศ์  หิรัญจารุกร 

อันดับที่ 7 เหรียญทอง การแข่งขันวงสตริงระดับ ม.1-3 
งานศิ ลปหั ตถกรรมนั ก เรี ยน
ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ  ค รั้ ง ที่  6 7 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

วันท่ี 11 ก.พ. 
2561 

24. 1.นายรัฐ  ฤกษ์เกษม   รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills 
Competition 
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาต ิ

วันท่ี 12 ก.พ. 
2561 

25. 1. นายกิตติภฎั เดชกุล   
2. นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์   
3. น.ส.รุจิรดา เอกเกดิ   

ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบ
ที่ 2 

การแข่ งขันพัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 20: NSC 2018 

วันท่ี 14 ก.พ. 
2561 

26. 1.นายพนธกร นวมครุฑ                  
2.นายจิณณ์สุธร เสวะกะ     
3.นายธนดล หวังระบอบ   

ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบ
ที่ 1 

27. 1.นายธงไชย ช้างมณี                     
2.นายณัศฐกันต์ เคหะลูน    
3.นายสุทธิหิรญั  สุวรรณกติ ิ

28 1.นายปันลักษณ์ เสียงใส 
2.น.ส.ณัฐชยาภรณ์ บัวรมย์  
3.นายกันตพงศ์ ค าแสน 

29 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ระมิงค์วงศ ์
2. เด็กชายกัตพัฒน์  อนันตเรืองเลิศ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
GLOBE Student Research 
Competition  

28-30 มี.ค. 2561 

 
1.4.3 สรุปผู้เรียนมีควำมส ำเร็จและผลงำนดีเด่นเป็นประจักษ์ ปีกำรศึกษำ 2560 

รำยกำร ระดับท่ีได้รับ 
นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 

1. ผลการแข่งขันกลุม่สาระภาษาไทย - 1 32 25 
2. ผลการแข่งขันกลุม่สาระคณิตศาสตร์ - 5 14 18 
3. ผลการแข่งขันกลุม่สาระวิทยาศาสตร ์ 1 10 9 - 
4. ผลการแข่งขันกลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 1 - 
5. ผลการแข่งขันกลุม่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2 5 29 38 
6. ผลการแข่งขันกลุม่สาระศลิปะ - 2 8 23 
7. ผลการแข่งขันกลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - 8 8 - 
8. ผลการแข่งขันกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ - - 5 - 
9. ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 คะแนนเตม็ 100 วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

- 5 - - 

10.ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 คะแนนเตม็ 100 วิชา
คณิตศาสาตร ์

- 7 - - 

11.สอบชิงทุนการศึกษา 3 11 - - 
12. ผลการสอบ Cambridge Checkpoint คะแนนภาพรวม 13 - - - 
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รำยกำร ระดับท่ีได้รับ 
นำนำชำติ ประเทศ ภำค จังหวัด 

(Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดเีลิศ” (Excellent)  
13. ผลงานประกวดสารคดี หนังสัน้ (การใช้สื่อและเทคโนโลยี) 1 4 2 - 
 

1.4.4 ผลกำรศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561  (นักเรียนปีกำรศึกษำ 2560) 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาของของรัฐบาล 450 79.37 
2 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 62 10.93 
3 จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศ 40 7.05 
4 โรงเรียนนายร้อย 1 0.18 
5 สถาบันการบินพลเรือน 4 0.71 
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 2 0.35 
7 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 0.18 
8 สถาบันกันตนา 1 0.18 
9 โรงเรียนพานิชยการลานนา 1 0.18 
10 รอ Admission 2562  5 0.88 

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 567 100.00 
 
14.4.1ผลกำรศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561  (แยกเป็นสถำบันกำรศึกษำ) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 1.99 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 3.18 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 2.98 
4 มหาวิทยาลัยมหิดล /โรงพยาบาลรามา 8 1.59 
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 290 57.65 
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 0.99 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 1.39 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 12 2.39 
9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 1.59 
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 0.40 
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) 1 0.20 
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 0.80 
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 0.20 
14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 18 3.58 
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15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 2.58 
16 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 0.20 
17 มหาวิทยาลัยพะเยา 13 2.58 
18 มหาวิทยาลัยสงขลา 1 0.20 
19 มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 1.59 
20 มหาวิทยาลัยบูรพา 4 0.80 
21 มหาวิทยาลัยสวนดุลิต/รร.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 0.20 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 3 0.60 
23 มหาวิทยาลัยสยาม 1 0.20 
24 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 2 0.40 
25 มหาวิทยาลัยรังสิต /สถาบันการบิน  ม.รังสิต 11 2.19 
26 มหาวิทยาลัยศรีปทุม/ว.การท่องเที่ยว และการบริการ 1 0.20 
27 มหาวิทยาลัยหอการค้า 1 0.20 
28 มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 2 0.40 
29 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 7 1.39 
30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8 1.59 
31 มหาวิทยาลัยพายัพ 26 5.17 
32 วิทยาลัยดุสิตธานี 2 0.40 
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 1 0.20 

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 503 100.00 
 
14.4.2 ผลกำรศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561  (แยกตำมคณะ) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 แพทย์ศาสตร์ /แพทย์แผนจีนฯ 32 6.36 
2 ทันแพทยศาสตร์ /ส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 2.39 
3 เภสัชศาสตร์ 22 4.37 
4 เทคนิคการแพทย์ /สหเวชศาสตร์ /กายภาพบ าบัด 18 3.58 
5 พยาบาลศาสตร์ 6 1.19 
6 สัตวแพทยศาสตร์ 7 1.39 
7 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 0.20 
8 วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 36 7.16 
9 เกษตรศาสตร์ 3 0.60 
10 ประมง 1 0.20 
11 อุสาหกรรมการเกษตร 10 1.99 
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12 วิศวกรรมศาสตร์ 101 20.08 
13 นักบินพาณิชย์ 2 0.40 
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 3.18 
15 เศรษฐศาสตร์ 13 2.58 
16 พาณิชศาสตร์และการบัญชี /บัญชี 5 0.99 
17 บริหารธุรกิจ/การบริหารและการจัดการ 68 13.52 
18 ส านักวิชาการจัดการ / วิทยาการจัดการ 5 0.99 
19 สาขาธุรกิจการบิน 2 0.40 
20 ธุรกิจพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ 1 0.20 
21 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ 1 0.20 
22 ส านักวิชาภาษาจีนธุรกิจ  1 0.20 
23 นิเทศศาสตร์ /การสื่อสารมวลชน  13 2.58 
24 สารสนเทศ และการสื่อสาร 1 0.20 
25 รัฐศาสตร์ /รัฐประศาสนศาสตร์ 12 2.39 
26 นิติศาสตร์ /ส านักวิชานิติศาสตร์ 22 4.37 
27 สังคมศาสตร์/สังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ 7 1.39 
28 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 0.20 
29 มนุษยศาสตร์ /ศิลปะศาสตร์  37 7.36 
30 ส านักวิชาจีนวิทยา 1 0.20 
31 ศิลปกรรมศาสตร์ 2 0.40 
32 ศึกษาศาสตร์ 3 0.60 
33 มนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว 3 0.60 
34 พัฒนาการท่องเที่ยว  8 1.59 
35 วิจิตรศิลป์ /จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 13 2.58 
36 ดิจิทัลมีเดีย และศิลปภาพยนตร์ 1 0.20 
37 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี 12 2.39 
38 ดุริยางศิลป์ / ดุริยางคศาสตร์ 4 0.80 

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 503 100.00 
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14.4.3 ข้อมูลกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561  (นักเรียนปีกำรศึกษำ 2560) 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 ประเทศโปแลนด์ 2 5.00 
2 ประเทศอังกฤษ 2 5.00 
3 ประเทศสหรัฐอเมริกา  5 12.50 
4 ประเทศฝรั่งเศส  1 2.50 
5 ประเทศออสเตรเลีย 1 2.50 
6 ประเทศนิวซีแลนด์ 1 2.50 
7 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  1 2.50 
8 ประเทศโคลัมเบีย 1 2.50 
9 ประเทศจีน 22 55.00 
10 ประเทศญี่ปุ่น 2 5.00 
11 ประเทศฟิลิปปินส์ 1 2.50 
12 ประเทศมาเลเซีย 1 2.50 

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 100.00 
 
14.4.3 มูลคณะต่ำง ๆ ฯลฯ ในกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศของนักเรียนปีกำรศึกษำ 2561 (นักเรียนปีกำรศึกษำ 2560) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 
1 Hakuho Women's College  1 2.50 
2 ECC Kokusai College 1 2.50 
3 Medical University of Lublin  1 2.50 
4 Poznan University of Medical Sciences 1 2.50 
5 Le gon don blur 1 2.50 
6 Our lady of fatima, Philippines   1 2.50 
7 University of Southampton  1 2.50 
8 University of Sussex  1 2.50 
9 University of British Columbia 1 2.50 
10 International Hospitality Management School  Vatel Switzerland  1 2.50 
11 Pao Hawaii pacific university  1 2.50 
12 Linden wood University 2 5.00 
13 Minerva at KGI  USA 1 2.50 
14 University of Southern Mississippi 1 2.50 
15 Sichuan University  2 5.00 
16 Chongqing University 7 17.50 
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17 Chengdu University 2 5.00 
18 South china university of technology 1 2.50 
19 Zhejiang university of technology  3 7.50 
20 เรียนภาษาจีน (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 7 17.50 
21 เรียนภาษาอังกฤษ (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 3 7.50 

รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 100.00 
 
 
1.5 กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงสถำนศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และชุมชน 
1.5.1 ตำรำงแสดงกำรสัมพันธ์กับชุมชน ปีกำรศึกษำ 2560 

          

เดือน 

โรงเรียนสนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก 
หน่วยงำนภำยนอกสนับสนนุกจิกรรมของโรงเรียน 

ร.ร.ให้ควำมร่วมมือ ร.ร.สนับสนนุกิจกรรม 

หน่วยงำนภำยนอก ของหน่วยงำนภำยนอก (จ ำนวนครั้ง) 

คร้ัง คน คร้ัง จ ำนวนเงิน ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ชุมชน อื่นๆ รวม 

 พ.ค.60 3 20 2             3,000  0 0 0 0 0 

 มิ.ย.60 40 6,802 3           82,532  1 1 0 0 2 
 ก.ค.60 32 2,593 4           11,000  1 0 0 0 1 
 ส.ค.60 21 4,698 6           29,250  1 3 9 6 19 

 ก.ย.60 8 670 2             6,360  5 4 8 0 17 
 ต.ค.60 10 331 1           10,000  1 2 3 0 6 

 พ.ย.60 12 6,874 4         208,500  1 1 0 0 2 
 ธ.ค.60 4 746 1             1,500  2 2 0 6 10 
 ม.ค.61 5 171 165         185,108  3 1 5 7 16 

 ก.พ.61 7 2,458 5           29,360  3 7 2 4 16 
 มี.ค.61 2 72 5             9,000  3 2 3 0 8 

 เม.ย.61 - - - - - - - - - 

ยอดรวม 144 25,435 198         575,610  21 23 30 23 97 

 
งำนประชำสัมพนัธ์และสัมพนัธ์ชมุชน   ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
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รวมปกีารศึกษา

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ

จ านวน

(คน)
รอ้ยละ รอ้ยละ

ม.1 455 0 0.00 0 0.00 9 1.98 13 2.86 30 6.59 26 5.71 416 91.43 416 91.43 91.43

ม.2 441 0 0.00 0 0.00 2 0.45 13 2.95 17 3.85 26 5.90 422 95.69 403 91.38 93.54

ม.3 460 1 0.22 0 0.00 11 2.39 6 1.30 21 4.57 22 4.78 427 92.83 431 93.70 93.26

ม.4 554 8 1.44 1 0.18 43 7.76 35 6.32 28 5.05 25 4.51 475 85.74 476 85.92 85.83

ม.5 577 8 1.39 7 1.21 42 7.28 29 5.03 17 2.95 16 2.77 510 88.39 517 89.60 88.99

ม.6 572 4 0.70 1 0.17 33 5.77 51 8.92 36 6.29 48 8.39 499 87.24 470 82.17 84.70

รวมเฉลีย่ 3,059 21 0.62 9 0.29 23 4.27 147 4.56 24.83 4.88 163 5.34 2749 90.22 2713 89.03 89.63

2.75 - 4.00

ภาคเรียนท่ี 2ชัน้
จ านวน

นักเรียน

ผลการเรียนเฉลีย่(GPA) จ าแนกตามช่วงคะแนน

0.00 - 1.49 1.50 - 2.49 2.50 - 2.74

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ส่วนที่ 2 สำรสนเทศเกีย่วกับผู้เรียน 
  2.1 ผลกำรเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6                                          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จำกแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ก ำหนดไว้ว่ำผู้เรียนมำกกว่ำร้อยละ 86 มีคุณภำพมำตรฐำนของแต่ละระดับชั้นไม่น้อย
กว่ำ 2.75 พบว่ำ ผลกำรเรียนเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2560 ผ่ำนเกณฑ์ตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัด โดยมีค่ำเฉลี่ยร้อยละ 89.63 
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2.1 สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ กำรเขียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 
 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1 การอ่าน 3,059 - - - - - 168 5.49 89 2.91 4.20 2,891 94.51 2970 97.09 95.80

2 การคดิวเิคราะห์ 3,059 - - - - - 262 8.56 189 6.18 7.37 2,797 91.44 2870 93.82 92.63

3 การเขียน 3,059 - - - - - 188 6.15 125 4.09 5.12 2,871 93.85 2934 95.91 94.88

รวม สรุปผลการประเมิน 3,059 - - - - - 206 6.73 134 4.39 5.56 2,853 93.27 2925 95.61 94.44

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1
ข้อท่ี การประเมินด้าน

จ านวน

นักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ

ผ่านเกณฑ์

เฉลีย่

ดี

เฉลีย่

ดีเยีย่ม

ภาค 2 เฉลีย่

 
 

2.2 สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ กำรเขียน ระดับชั้น ม. 1 – ม.6 
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย์ 3,059 - - - - - 4 0.13 5 0.16 0.15 3,055 99.87 3,054 99.84 99.85

2 ซื่อสัตย์สุจริต 3,059 - - - - - 4 0.13 8 0.26 0.20 3,055 99.87 3,051 99.74 99.80

3 มวีนิัย 3,059 - - - - - 65 2.12 81 2.65 2.39 2,994 97.88 2,978 97.35 97.61

4 ใฝ่เรียนรู้ 3,059 - - - - - 56 1.83 115 3.76 2.80 3,003 98.17 2,944 96.24 97.20

5 อยู่อย่างพอเพยีง 3,059 - - - - - 3 0.10 17 0.56 0.33 3,056 99.90 3,042 99.44 99.67

6 มุง่มัน่ในการท างาน 3,059 - - - - - 40 1.31 92 3.01 2.16 3,019 98.69 2,967 96.99 97.84

7 รักความเปน็ไทย 3,059 - - - - - 2 0.07 0 0.00 0.03 3,057 99.93 3,059 100.00 99.97

8 มจีติสาธารณะ 3,059 - - - - - 2 0.07 1 0.03 0.05 3,057 99.93 3,058 99.97 99.95

9 มสีุขภาพและสุนทรีภาพทีด่ี 3,059 - - - - - 0 0.00 0 0.00 0.00 3,059 100.00 3,059 100.00 100.00

รวม สรุปผลการประเมิน 3,059 - - - - - 20 0.64 35 1 0.90 3,039 99.36 3,024 98.84 99.10

เฉลีย่ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1
ข้อท่ี การประเมินด้าน

จ านวน

นักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ

ผ่านเกณฑ์

เฉลีย่

ดี

เฉลีย่

ดีเยีย่ม

ภาค 2

 2.3  สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1 ความสามารถในการสื่อสาร 3,059 - - - - - 31 1.01 8 0.26 0.64 3,028 98.99 3,051 99.74 99.36

2 ความสามารถในการคดิ 3,059 - - - - - 57 1.86 43 1.41 1.63 3,002 98.14 3,016 98.59 98.37

3 ความสามารถในการแก้ปญัหา 3,059 - - - - - 32 1.05 49 1.60 1.32 3,027 98.95 3,010 98.40 98.68

4 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 3,059 - - - - - 24 0.78 9 0.29 0.54 3,035 99.22 3,050 99.71 99.46

5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3,059 - - - - - 20 0.65 8 0.26 0.46 3,039 99.35 3,051 99.74 99.54

รวม สรุปผลการประเมิน 3,059 - - - - - 33 1.07 23 0.76 0.92 3,026 98.93 3,036 99.24 99.08

ข้อท่ี การประเมินด้าน
จ านวน

นักเรียน

ร้อยละของผู้เรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ

ผ่านเกณฑ์

เฉลีย่

ดี
เฉลีย่

ดีเยีย่ม
เฉลีย่

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2

2.4  สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 
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 2.5    ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
   2.5.1 ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560  
 

2559 2560 ผลตา่ง 2559 2560 ผลตา่ง

ภาษาไทย 59.50 60.80 1.30 เพ่ิม 63.43 61.58 2.02 เพ่ิม

คณิตศาสตร์ 54.39 51.55 -2.84 ลด 42.50 46.59 -2.63 ลด

วทิยาศาสตร์ 46.81 41.35 -5.46 ลด 42.99 45.16 0.43 เพ่ิม

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 61.91 - - - 43.19 42.31 -0.07 ลด

ภาษาองักฤษ 59.15 52.37 -6.78 ลด 50.11 51.66 7.72 เพ่ิม

เฉลี่ยรวม 56.35 51.52 -3.45 ลด 48.44 49.46 1.49 เพ่ิม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดบัชัน้ ม.3

เพ่ิม/ลด
ระดบัชัน้ ม.6

เพ่ิม/ลด

 
 
 
  จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนด
ให้ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2559 ผลปรากศว่า ระดับช้ัน ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย และมีวิชาที่ผล
คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาคณิตศาสตร์ , วิชาวิทยาศาสตร์ ,วิชาสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับช้ัน ม.6 มีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ วิชาภาษาไทย วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ส่วนรายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง คือวิชา คณิตศาสตร์ สังคมฯ  
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โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง

ภาษาไทย 47.78 42.45 42.64 5.14 59.50 45.86 46.36 13.14 60.80 47.89 48.29 12.51

คณิตศาสตร์ 56.84 33.73 32.40 24.44 54.39 30.75 29.31 25.08 51.55 26.88 26.30 25.25

วทิยาศาสตร์ 54.07 38.05 37.63 16.44 46.81 35.21 34.99 11.82 41.35 32.33 32.28 9.07

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.96 46.47 46.24 10.72 61.91 48.75 49.00 12.91 - - - -

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 54.55 33.77 30.62 23.93 59.15 34.91 31.80 27.35 52.37 32.92 30.45 21.92

เฉลี่ยรวม 54.04 38.89 37.91 16.13 56.35 39.10 38.29 18.06 51.52 35.01 34.33 17.19

2560

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

2558 2559

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย

 2.5.2   สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2558-2560 เทียบกับสังกัด 
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โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตา่ง

ภาษาไทย 61.41 47.70 49.36 12.05 63.43 49.64 52.29 11.14 61.58 46.90 49.25 12.33

คณิตศาสตร์ 43.26 26.68 26.59 16.67 42.50 24.88 24.88 17.62 46.59 24.68 24.53 22.06

วทิยาศาสตร์ 42.39 32.91 33.40 8.99 42.99 31.03 31.62 11.37 45.16 29.30 29.37 15.79

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.13 38.65 39.70 5.43 43.19 34.91 35.89 7.30 42.31 34.22 34.70 7.61

ภาษาองักฤษ 42.56 27.49 24.98 17.58 50.11 30.44 27.76 22.35 51.66 31.42 28.31 23.35

เฉลี่ยรวม 46.95 34.69 34.81 12.14 48.44 34.18 34.49 13.96 49.46 33.30 33.23 16.23

2560

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

2558 2559

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย

 
2.5.2   สรุปผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558-2560 เทียบกับสังกัด 
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2.6 จ ำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำแนกตำมกลุ่มกิจกรรม 
 

2.6.1 สรุปจ ำนวนผู้เรียนเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที ่1ปีกำรศึกษำ 2560 

 ชื่อกลุ่มกิจกรรมชมรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 หมำยเหตุ 
  จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ   

กิจกรรมแนะแนว   462 100.00 441 100.00 461 100.00   
ลูกเสือ 462 100.00 441 100.00 461 100.00   
ส่งเสริมวิชาการ   196 40.42 177 40.14 155 33.62   
ส่งเสริมกีฬา   87 18.83 112 25.4 143 31.02   
ส่งเสริมศลิปะ/ดนตร ี  68 14.72 76 17.23 50 10.85   
นันทนาการ   50 10.82 24 5.44       
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม   0 0 0 0 0 0   
ส่งเสริมภมูิปัญญา/อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม   32 6.93     25 5.42   
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเป็นผู้น า   4 0.87 4 0.91 6 1.30   
ส่งเสริมวิชาช่าง /วิชาชีพ 0 0     20 4.34   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 462 100.00 441 100.00 461 100.00   
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26.2 สรุปจ ำนวนผู้เรียนเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที ่2 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชื่อกลุ่มกิจกรรมชมรม ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 หมำยเหตุ 
  จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ   

กิจกรรมแนะแนว   492 100.00 445 100.00 495 100.00   
ลูกเสือ 492 100.00 445 100.00 495 100.00   
ส่งเสริมวิชาการ   213 43.29 91 20.45 76 15.35   
ส่งเสริมกีฬา   87 17.68 182 40.90 209 42.22   
ส่งเสริมศลิปะ/ดนตร ี  72 14.63 85 19.10 105 21.21   
นันทนาการ   50 10.16 57 12.81 50 10.10   
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม   0 0.00 0 0.00 0 0.00   
ส่งเสริมภมูิปัญญา/อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม   32 6.50   0.00 42 8.48   
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเป็นผู้น า   4 0.81 34 7.64 6 1.21   
ส่งเสริมวิชาช่าง /วิชาชีพ 0 0.00   0.00 5 1.01   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 492 100.00 445 100.00 495 100.00   
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2.6.3  สรุปจ ำนวนผู้เรียนเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ภำคเรียนที่ 1ปีกำรศึกษำ 2560 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรมชมรม ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 หมำยเหตุ 

  จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ   
กิจกรรมแนะแนว   551 100.00 590 100 570 100.00   
บ าเพ็ญประโยชน์   244 44.28 273 46.27 279 48.94   
ส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหาร   309 55.88 325 55.08 310 54.39   
ส่งเสริมวิชาการ   42 17.21 42 15.38 49 17.56   
ส่งเสริมกีฬา   51 20.92 45 16.48 47 16.84   
ส่งเสริมศลิปะ/ดนตร ี  86 35.21 106 38.82 111 39.78   
นันทนาการ   19 8.01 22 8.05 30 10.75   
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม   22 9.01 23 8.42 30 10.75   
ส่งเสริมภมูิปัญญา/อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม   11 4.51 16 5.86 16 5.73   
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเป็นผู้น า   10 4.08 10 3.66  -  -   
ส่งเสริมวิชาช่าง /วิชาชีพ 3 1.21 9 3.29 2 5.73   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 551 100.00 590 100.00 570 100.00   
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2.6.4  สรุปจ ำนวนผู้เรียนเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชื่อกลุม่กจิกรรมชมรม ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 หมำยเหตุ 

  จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละ   
กิจกรรมแนะแนว   553 100.00 590 100.00 570 100.00   
บ าเพ็ญประโยชน์   244 44.12 268 45.42 280 49.12   
ส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหาร   309 55.88 325 55.08 310 54.39   
ส่งเสริมวิชาการ   0 0.00 58 9.83 26 4.56   
ส่งเสริมกีฬา   50 9.04 65 11.02 78 13.68   
ส่งเสริมศลิปะ/ดนตร ี  98 17.72 71 12.03 82 14.39   
นันทนาการ   35 6.33 25 4.24 83 14.56   
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม   21 3.80 12 2.03 8 1.40   
ส่งเสริมภมูิปัญญา/อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม   34 6.15 6 1.02 0 0.00   
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเป็นผู้น า   10 1.81 10 1.69 0 0.00   
ส่งเสริมวิชาช่าง /วิชาชีพ 29 5.24 5 0.85 0 0.00   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 553 100.00 590 100.00 570 100.00   
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สำรสนเทศด้ำนที่ 3   
สำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรด้ำนวิชำกำร 
 
3.1  หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  ตำมหลักสูตรแกนกลำงศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

 

 3.1.1  วิสัยทัศน์ 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม สังคม จิตวิญญาณ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะสากล สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกมิติได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข 
 

 3.1.2  จุดมุ่งหมำยหลักสูตร 
 ข้อ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปศิบัติตนตาม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 มีวินัยปศิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ/ศาสนาท่ีตนนับถือและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1.3 เห็นคุณค่าของตนเอง 
1.4 มีจิตสาธารณะ สร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคม 

 

 ข้อ 2 มีความรู้และความสามารถในด้าน 
2.1 การสื่อสาร 
2.2 การคิด 
2.3 การแก้ปัญหา 
2.4 การใช้เทคโนโลยี 
2.5 การมีทักษะชีวิต 

 

ข้อ 3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
3.1 มีสุขภาพกายที่ดี 
3.2 มีสุขภาพจิตที่ดี 
3.3 มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 

 

ข้อ 4 มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นความพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4.1 มีความรักชาติ 
4.2 มีจิตส านักในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
4.3 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง 

ข้อ 5 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ ที่มุ่งท าประโยชน์ 
และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

5.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
5.2 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.3 มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
5.4 การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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ข้อ 6 มีสุนทรียภาพด้านศิลปะรัก มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
6.1 มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
6.2 รักและมีน้ าใจเป็นกีฬา 
6.3 มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
 

3.1.3 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
ข้อ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

1.1 รับสาร-ส่งสาร 
1.2 มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ

ประสบการณ์ 
1.3 เจรจาต่อรอง ขจัดปัญหาและลดความขัดแย้ง 
1.4 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 
1.5 เลือกใช้วิธีสื่อสารที่ค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม 

ข้อ 2 ความสามารถในการคิด 
2.1 คิดวิเคราะห์ 
2.2 คิดสังเคราะห์ 
2.3 คิดอย่างสร้างสรรค์ 
2.4 คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.5 คิดอย่างเป็นระบบ 

ข้อ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.1 แก้ไขอุปสรรคขณะเผชิญหน้า 
3.2 เข้าในความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ 
3.3 แสวงหาความรู้ 
3.4 ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา 
3.5 มีการตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.1 น ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.2 เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.3 เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.4 เรียนรู้การท างาน 
4.5 เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
4.6 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
4.7 ขจัดปัญหาแลความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
4.8 ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง/ การอยู่ร่วมกันในการท างาน 
4.9 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

ข้อ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยี 
5.2 มีทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี 

 3.1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัยได้ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 9 ข้อ  โดยเพ่ิมข้อที่  9 
ดังนี้ 
 ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาต ิ
1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปศิบตัิตนตามหลักของศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์
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ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจรติ 
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิ ต่อตนเองทางกาย วาจา ใจ 
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจรงิต่อผู้อื่นทางกาย วาจา ใจ 

ข้อ 3 มีวินัย 
3.1 ปศิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม 

ข้อ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเข้ากจิกรรมการเรียนรู้ 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมบันทึกความรู้ 

วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้
 ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 

5.1 ด ารงชีวิตอย่างพอประมาณ มเีหตุผล รอบคอบ มีคณุธรรม 
5.2 ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีปรับตัว เพือ่อยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
 6.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในการปศบิัติหน้าที่การงาน 
 6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อ 7 รักความเป็นไทย 
  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูตเวที 
  7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 
5.3 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
5.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ข้อ 9 มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี 
 9.1 มีสุขภาพกายที่ด ี
 9.2 มีสุขภาพจิตที่ด ี
 9.3 มีจินตนาการและสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
 9.4 เห็นคณุค่าของตนเองและผู้อืน่ 
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3.1.5  โครงสร้ำงหลักสูตรของสถำนศึกษำ  
โครงสร้ำงเวลำเรียนหลักสูตรสถำนศึกษำระดับชั้นมัธยมศกึษำตอนต้น  

แผนกำรเรียนสำมัญ  ปีกำรศึกษำ 2560 
 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
1.1 ภาษาไทย 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.2 คณิตศาสตร ์ 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร ์ 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - ประวัติศาสตร ์
     -  ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
     - หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
     -   เศรษฐศาสตร ์
     -   ภูมิศาสตร ์

160 ช.ม.(4นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 
120 ช.ม.(3นก.) 

160 ช.ม.(4นก.) 
  40 ช.ม.(1นก.) 
 120 ช.ม.(3นก.) 

160 ช.ม.(4นก.) 
  40 ช.ม.(1นก.) 
120 ช.ม.(3นก.) 

1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.6  ศิลปะ 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.8 ภาษาต่างประเทศ 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 880 ช.ม.(22นก.) 880 ช.ม.(22นก.)  880 ช.ม.(22นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 136 ช.ม. 136 ช.ม. 136ช.ม. 
3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศึกษำ 
จัดเพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจดุเน้น 

- คณิตศาสตร์ IE 
- วิทยาศาสตร์ IE 
- ภาษาอังกฤษ IE 
- ภาษาจีน 
- การค้นคว้าด้วยตนเอง (ม.1) 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.2 ) 
- สนุทรียภาพดนตรี (ม.3 ) 

400 ช.ม.(11นก.) 400 ช.ม.(11นก.) 400 ช.ม.(11นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 1,416 ช.ม. 1,416 ช.ม. 1,416 ช.ม. 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  2,640 ชั่วโมง  (66นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                  1,200 ชั่วโมง   (33.0 นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   408 ช.ม. 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด                                4,248 ชั่วโมง  (99.0 นก.) 
 
หมำยเหตุ1. สำระเพ่ิมเติมจัดตำมนโยบำยมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์    

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4(2560) ม.5(2561) ม.6 (2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.)   80ช.ม.(2นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  120ช.ม.(3นก.) 60ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  80ช.ม.(2นก.)   40ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(2นก.)             
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1 ประวัติศาสตร ์
         1.4.2ศาสนาศีลธรรม  จรยิธรรม 
         -หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
           และการด ารงชีวิตในสังคม 
         -เศรษฐศาสตร ์
         -ภูมิศาสตร ์

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

 
 
 40ช.ม.(1นก.)  
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 
 40ช.ม.(1นก.) 
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 

- 
80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120ช.ม.(3นก.)  80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 640ช.ม. (16นก.) 600ช.ม. (15นก.) 400ช.ม.(10นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 1,280 ช.ม.       480 ช.ม.     420 ช.ม.    380 ช.ม. 
 3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศกึษำ 
จัดเพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
2,000มก. 
(50.0)นก.) 

640ช.ม. 
(16.0 นก.) 

680ช.ม. 
(17.0 นก.) 

680ช.ม. 
(17นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
5,270ช่ังโมง 
 (91 นก.) 

1,760ช.ม. 
(32 นก.) 

1,660ช.ม. 
(32นก.) 

1,450 ช.ม. 
(27นก.) 

 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                   2,000ชั่วโมง   (50.0 นก.)  
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้                                  1,280 ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียน ท้ังหมด                                  4,920 ชั่วโมง  91.0 นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ โครงกำรพิเศษภำษำอังกฤษ,ภำษำไทย 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4(2560) ม.5(2561) ม.6(2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.)   80ช.ม.(2นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  180ช.ม.(4.5นก.) 60 ช.ม.(1.5นก.)   
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1 ประวัติศาสตร ์
         1.4.2ศาสนาศีลธรรม  จรยิธรรม 
         -หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
           และการด ารงชีวิตในสังคม 
         -เศรษฐศาสตร ์
         -ภูมิศาสตร ์

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

 
 
 40ช.ม.(1นก.)  
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 
 40ช.ม.(1นก.) 
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 

- 
80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120ช.ม.(3นก.)  80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 

 
740ช.ม. (18.5นก.) 482ช.ม. (14.5นก.) 

 
400ช.ม.(8นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ช.ม.       240 ช.ม.     180 ช.ม.    180 ช.ม. 
 3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศกึษำ 
จัดเพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
1,920มก. 
(50.0)นก.) 

620ช.ม. 
(16.5 นก.) 

720ช.ม. 
(19.0 นก.) 

580ช.ม. 
(14.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,160 ช่ัวโมง 

 (91 นก.) 

1,600ช.ม. 
(35.0 นก.) 

1,660ช.ม. 
(33.5นก.) 

1,450 ช.ม. 
(22.5นก.) 

 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                   1,920ชั่วโมง   (50.0 นก.)  
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียน ท้ังหมด                                  4,160ชั่วโมง  91.0 นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ โครงกำรพิเศษคณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์     

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4(2560) ม.5(2561) ม.6(2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.)   80ช.ม.(2นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  180ช.ม.(4.5นก.) 60 ช.ม.(1.5นก.)   
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1 ประวัติศาสตร ์
         1.4.2ศาสนาศีลธรรม  จรยิธรรม 
         -หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
           และการด ารงชีวิตในสังคม 
         -เศรษฐศาสตร ์
         -ภูมิศาสตร ์

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

 
 
 40ช.ม.(1นก.)  
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 
 40ช.ม.(1นก.) 
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 

- 
80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120ช.ม.(3นก.)  80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 

 
740ช.ม. (18.5นก.) 482ช.ม. (14.5นก.) 

 
400ช.ม.(8นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ช.ม.       240 ช.ม.     180 ช.ม.    180 ช.ม. 
 3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศกึษำ 
จัดเพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
1,920มก. 
(50.0)นก.) 

620ช.ม. 
(16.5 นก.) 

720ช.ม. 
(19.0 นก.) 

580ช.ม. 
(14.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,160 ช่ัวโมง 

 (91 นก.) 

1,600ช.ม. 
(35.0 นก.) 

1,660ช.ม. 
(33.5นก.) 

1,450 ช.ม. 
(22.5นก.) 

 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                   1,920ชั่วโมง   (50.0 นก.)  
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียน ท้ังหมด                                  4,160ชั่วโมง  91.0 นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ โครงกำรพิเศษฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ     

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4(2560) ม.5(2561) ม.6(2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.)   80ช.ม.(2นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  180ช.ม.(4.5นก.) 60 ช.ม.(1.5นก.)   
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1 ประวัติศาสตร ์
         1.4.2ศาสนาศีลธรรม  จรยิธรรม 
         -หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
           และการด ารงชีวิตในสังคม 
         -เศรษฐศาสตร ์
         -ภูมิศาสตร ์

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

 
 
 40ช.ม.(1นก.)  
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 
 40ช.ม.(1นก.) 
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 

- 
80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120ช.ม.(3นก.)  80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 740ช.ม. (18.5นก.) 482ช.ม. (14.5นก.) 400ช.ม.(8นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ช.ม.       240 ช.ม.     180 ช.ม.    180 ช.ม. 
 3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศกึษำ 
จัดเพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
1,920มก. 
(50.0)นก.) 

620ช.ม. 
(16.5 นก.) 

720ช.ม. 
(19.0 นก.) 

580ช.ม. 
(14.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,160 ช่ัวโมง 

 (91 นก.) 

1,600ช.ม. 
(35.0 นก.) 

1,660ช.ม. 
(33.5นก.) 

1,450 ช.ม. 
(22.5นก.) 

 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                   1,920ชั่วโมง   (50.0 นก.)  
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียน ท้ังหมด                                  4,160ชั่วโมง  91.0 นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์       

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4(2560) ม.5(2561) ม.6(2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.)   80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.)  120ช.ม.(3.0นก.) 120ช.ม.(3.0นก.)   
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1 ประวัติศาสตร ์
         1.4.2ศาสนาศีลธรรม  จรยิธรรม 
         -หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
           และการด ารงชีวิตในสังคม 
         -เศรษฐศาสตร ์
         -ภูมิศาสตร ์

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

 
 
 40ช.ม.(1นก.)  
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 
 40ช.ม.(1นก.) 
 80ช.ม.(2นก.) 

 
 

- 
80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.)  40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120ช.ม.(3นก.)  80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.)  80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 680ช.ม. (17.0นก.) 640 ช.ม. 16.0นก.) 320ช.ม.(8นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ช.ม.       240 ช.ม.     180 ช.ม.    180 ช.ม. 
 3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศกึษำ 
จัดเพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
2,280มก. 
(54.5)นก.) 

680 ช.ม. 
(18.0 นก.) 

720ช.ม. 
(19.0 นก.) 

880ช.ม. 
(17.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,520 ช่ัวโมง 
 (95.5 นก.) 

1,600ช.ม. 
(35.0 นก.) 

1,660ช.ม. 
(33.5นก.) 

1,450 ช.ม. 
(22.5นก.) 

 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640 ชั่วโมง   (41.0นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                   2,280ชั่วโมง   (54.5 นก.)  
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียน ท้ังหมด                                  4,520ชั่วโมง  95.5  นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนศิลป์ค ำนวณ  

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 ม.5 ม.6(ปี2560) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1 ประวัติศาสตร ์
         1.4.2ศาสนาศีลธรรม  จรยิธรรม 
         -หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
           และการด ารงชีวิตในสังคม 
         -เศรษฐศาสตร ์
         -ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
 

80ช.ม.(2นก.) 
240ช.ม. (6นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 
- 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
 1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
    1.8 ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 640ช.ม. (16นก.) 600ช.ม. (15นก.) 400ช.ม.(10นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ช.ม. 240 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศกึษำ 
จัดเพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
2,220 ช.ม. 
(48.5นก.) 

640ช.ม. 
(16.0 นก.) 

680ช.ม. 
(17.0 นก.) 

900ม. 
(15.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,460 

(89.5นก.) 

1,520ช.ม. 
(32 นก.) 

1,460ช.ม. 
(32นก.) 

1,480 ช.ม.. 
( 25.5นก.) 

 
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640 ชั่วโมง   (41นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                   2,220ชั่วโมง   (48.5นก.)  
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้                                  600 ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียน ท้ังหมด                                  4,460 ชั่วโมง   (89.5นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
แผนกำรเรียนศิลป์-ภำษำฝร่ังเศส   

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2560) ม.5 (2561) ม.6 (2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
   1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.)  120ช.ม.(3นก.)    
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
       1.4.1ประวัติศาสตร ์
      1.4.2-ศาสนา ศลีธรรม  
 จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด ารงชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร ์
         -ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
 

80ช.ม.(2นก.) 
240ช.ม. (6นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 
- 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7การงานอาชีพและเทคโนโลยี 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
   1.8ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 640ช.ม. (16นก.) 600ช.ม. (15นก.) 400ช.ม.(10นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้ 600 ช.ม. 240 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศกึษำจัด
เพ่ิมเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
2,200ม. 
(47.5นก.) 

600ช.ม. 
(15.0นก.) 

680ช.ม. 
(16.0นก.) 

920ช.ม. 
(16.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,440ช่ังโมง 
(89.5 นก.) 

1,900ช.ม. 
(31.5นก.) 

1,840ช.ม. 
(32.0นก.) 

1,640ช.ม. 
(26.0นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640ชั่วโมง (41นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                  2,200ชั่วโมง(47.5นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้                                     600ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด                                  4,440ชั่วโมง (88.5นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
แผนกำรเรียนศิลป์-ภำษำจีน    

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2560) ม.5 (2561) ม.6 (2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.)  120ช.ม.(3นก.)    
    1.4สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1ประวัติศาสตร ์
        1.4.2-ศาสนา ศีลธรรม  
 จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด ารงชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร ์
-ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
 

80ช.ม.(2นก.) 
240ช.ม. (6นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 
- 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
 1.6ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7การงานอาชีพและเทคโนโลยี 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
    1.8ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 640ช.ม. (16นก.) 600ช.ม. (15นก.) 400ช.ม.(10นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนรู ้ 600 ช.ม. 240 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
2,200ม. 
(47.5นก.) 

600ช.ม. 
(15.0นก.) 

680ช.ม. 
(16.0นก.) 

920ช.ม. 
(16.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,440ช่ังโมง 
(89.5 นก.) 

1,900ช.ม. 
(31.5นก.) 

1,840ช.ม. 
(32.0นก.) 

1,640ช.ม. 
(26.0นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640ชั่วโมง (41นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                  2,200ชั่วโมง(47.5นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้                                     600ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด                                  4,440ชั่วโมง (88.5นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
แผนกำรเรียนศิลป์-ภำษำญ่ีปุ่น  

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2560) ม.5 (2561) ม.6 (2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.)  120ช.ม.(3นก.)    
    1.4สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1ประวัติศาสตร ์
        1.4.2-ศาสนา ศีลธรรม  
 จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด ารงชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร ์
-ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
 

80ช.ม.(2นก.) 
240ช.ม. (6นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 
- 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
 1.6ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7การงานอาชีพและเทคโนโลยี 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
    1.8ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 640ช.ม. (16นก.) 600ช.ม. (15นก.) 400ช.ม.(10นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนรู ้ 600 ช.ม. 240 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
2,200ม. 
(47.5นก.) 

600ช.ม. 
(15.0นก.) 

680ช.ม. 
(16.0นก.) 

920ช.ม. 
(16.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,440ช่ังโมง 
(89.5 นก.) 

1,900ช.ม. 
(31.5นก.) 

1,840ช.ม. 
(32.0นก.) 

1,640ช.ม. 
(26.0นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640ชั่วโมง (41นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                  2,200ชั่วโมง(47.5นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้                                     600ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด                                  4,440ชั่วโมง (88.5นก.) 
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 แผนกำรเรียนศิลป์-ดนตรี   

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน/จ ำนวนหน่วยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2560) ม.5 (2561) ม.6 (2562) 
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
1.1ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2คณิตศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) - 
    1.3วิทยาศาสตร ์ 240ช.ม. (6นก.) 120ช.ม.(3นก.)  120ช.ม.(3นก.)    
    1.4สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 
         1.4.1ประวัติศาสตร ์
        1.4.2-ศาสนา ศีลธรรม  
 จริยธรรม 
-หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
  และการด ารงชีวิตในสังคม 
 -เศรษฐศาสตร ์
 -ภูมิศาสตร ์

320ช.ม. (8นก.) 
 

80ช.ม.(2นก.) 
240ช.ม. (6นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

40ช.ม.(1นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 
- 

80ช.ม.(2นก.) 

 1.5สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
 1.6ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
 1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 40ช.ม.(1นก.) - 
1.8ภาษาต่างประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลำเรียน(พ้ืนฐำน) 1,640ช.ม.(41นก.) 640ช.ม. (16นก.) 600ช.ม. (15นก.) 400ช.ม.(10นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนรู ้ 600 ช.ม. 240 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น 

ไม่น้อยกว่า 
2,200ม. 
(47.5นก.) 

600ช.ม. 
(15.0นก.) 

680ช.ม. 
(16.0นก.) 

920ช.ม. 
(16.5นก.) 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด รวม3ปีไม่น้อยกว่า 
4,440ช่ังโมง 
(89.5 นก.) 

1,900ช.ม. 
(31.5นก.) 

1,840ช.ม. 
(32.0นก.) 

1,640ช.ม. 
(26.0นก.) 

รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำพ้ืนฐำน                                  1,640ชั่วโมง (41นก. )                  
รวมเวลำเรียนกลุ่มวิชำเพ่ิมเติม                                  2,200ชั่วโมง(47.5นก.) 
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรู้                                     600ชั่วโมง 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด                                  4,440ชั่วโมง (88.5นก.) 
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3.1.6  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้นเพื่อความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกผังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. ให้ผู้เรียนปศิบัติตามความพอใจ 
2. ให้ผู้เรียนได้ปศิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิต ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ของผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  โดยจัด

กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ท้ังในและนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบเน้นการคิดวิเคราะห์และใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 
5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพ้ืนฐานการปศิบัติตามวิธีประชาธิปไตย 
6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 

 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3.1.6.1  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจ
ผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา 

 3.1.6.1.1  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
 3.1.6.1.2  วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3.1.6.1.3  ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยยึด

สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 3.1.6.1.4  ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเป็นระดับการศึกษาและช้ันปี 
 3.1.6.1.5  ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรมหลักฐานการท า

กิจกรรมและการประเมินผล 
 3.1.6.1.6  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา และเนื้อหา/สาระ 
 3.1.6.1.7  จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 3.1.6.1.8  ประเมินเพื่อตัดสินผลและสรุปผล 
 
3.1.6.2  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักการแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งบั่น ความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ กิ จกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชมรม 

 3.1.6.2.1  กิจกรรมลูกเสือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 20 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
 3.1.6.2.2  กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกกิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งตาม

ความถนัดและความสนใจ 
  3.1.6.2.2.1 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนต้องเข้าร่วม 60 ช่ัวโมงต่อภาคเรียนกิจกรรมนักศึกษา วิชาทหาร 

ผู้เรียนต้องเข้า 120 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
  3.1.6.2.2.2 แนวการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มีดังนี้ 
   3.1.6.2.2.2.1 ผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารต้องเรียนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
      3.1.6.2.2.2.2 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
   3.1.6.2.2.2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์มีการแบ่งกิจกรรม 6 โปรแกรม ดังนี้ 
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    1. วัฒนธรรมและมรดก โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และมรดกของชาติ พร้อมท่ีจะอนุรักษ์และช่วยเผยแพร่สิ่งที่ดีงามนี้แก่ผู้อื่น 

    2. สุขภาพ โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีสติปัญญา มีอารมณ์มั่นคง และรู้จัก
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้เป็นอย่างดี 

    3. รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โปรแกรมนี้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รู้เข้าใจ
และตระหนักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ได้ท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมทั้งการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

    4. เทคโนโลยี  โปรแกรมนี้ ช่วยให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี  มี ทักษะและ
ความสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    5. ครอบครัวและการอยู่ร่วมกันผู้อื่น โปรแกรมนี้ให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทความรับผดิชอบและ
หน้าท่ีของตนเองที่มีต่อครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและมีพื้นฐานในการสร้างครอบครัวในอนาคตและรู้จัก
ตนเองและรู้จักผู้อื่น ด้วยการเป็นมิตร และเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นโดยกระบวนการของระบบหมู่ 

    6. กีฬาสมาธิ โปรแกรมนี้ให้ผู้เรียนมีจินตนาการโดยมีการผสมผสานกิจกรรมโยคะ ในท่า
สุริยะนมัสการพร้อมกับฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย 

 3.1.6.2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 
  3.1.6.2.3.1 เป็นชายหรือเป็นหญิงท่ีมีสัญชาติไทย 
  3.1.6.2.3.2 ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการับ

ราชการ 
  3.1.6.2.3.3 มีขนาดรอบตัว น้ าหนัก และความสูงตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้ 

อายุป ี ชาย หญิง 
ความหมายของอก (ซม.) น้ าหนัก 

(กก.) 
ความสูง 
(ซม.) 

น้ าหนัก 
(กก.) 

ความสูง 
(ซม.) หายใจเข้า หายใจออก 

ไม่เกิน 15 75 72 42 155 41 148 
16 76 73 44 156 42 149 
17 77 74 46 158 43 150 
18 78 75 48 160 44 151 

19 ถึง 22 79 76 49 161 45 152 
  3.1.6.2.3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย 
  3.1.6.2.3.5 ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการก าลังส ารองได้เปิดท าการฝึกวิชาทหาร 
  3.1.6.2.3.6 นักศึกษาวิชาทหารเพศชาย ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่ก าหนดดังนี ้
   1. ลุก-นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
   2. ดันพื้นท่ี 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
   3. ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที 
  3.1.6.2.3.7 นักศึกษาวิชาทหารเพศหญิง 
   1. ลุก-นั่ง  25 ครั้ง เวลา 2 นาที 
   2. ดันพื้นท่ี 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที (เดิมไม่จ ากัดเวลา) 
   3. วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที 
 3.1.6.2.4 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามที่ตนเองเลือกตามความถนัดตนเอง เป็นระยะเวลา 20 ช่ัวโมงต่อ

ภาคเรียน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมชมรม ดังนี้ 
  3.1.6.2.4.1 ให้ผู้ เรียนเลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจ ได้ 1 กิจกรรมซึ่งมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริม ออกเป็น 7 กลุ่มกิจกรรม ดังน้ี 
   1. กลุ่มส่งเสริมวิชาการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
   2. กลุ่มส่งเสริมกีฬา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา 
   3. กลุ่มส่งเสริมศิลปะ/ดนตรี เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ/ดนตรี 
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   4. กลุ่มส่งเสริมนันทนาการ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อน
คลาย ความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 

   5. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้าน
อารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม 

   6. ส่งเสริมภูมิปัญญา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   7. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเป็นผู้น า เป็นกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้
แสดงออกความเป็นสังคมประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความเป็นผู้น า 

  3.1.6.2.4.2 กิจกรรมชมรมแต่ละกิจกรรม มีครูที่ปรกึษา และสมาชิกชมรมต้องด าเนินกิจกรรมชมรมตามระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ 

  3.1.6.2.4.3 ครูที่ปรึกษากระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
กิจกรรม 

3.1.6.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในลักษณะกิจกรรมอาสา
พัฒนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมและจิตอาสา มีแนวการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

 3.1.6.3.1 จัดกิจกรรมภำยในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนและครูที่ปรึกษาของกิจกรรมร่วมกันวางแผนปศิบัติกิจกรรม
จิตอาสา ในวิถีชีวิตของช้ันเรียนและโรงเรียน จนเกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่นการจัดโซนท าความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน การจัดกิจกรรมท าความสะอาดในห้องเรียนโดยมีหัวข้อ “ห้องเรียนน่าอยู่ผู้เรียนเบิกบาน” 

 3.1.6.3.2 จัดกิจกรรมภำยนอกโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยให้ท า
กิจกรรมด้วยความสมัครใจ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยร่วม เช่น ให้ผู้เรียนท าความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชนมงฟอร์
ตวิลล่า โดยใช้ช่ือกิจกรรม Big Cleaning และผู้เรียนท ากิจกรรมผสานชีวิต ร่วมกับงานอภิบาล 

3.1.6.4 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการประเมิน แยกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 
 3.1.6.4.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปศิบัติ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  2. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปศิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  3. ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปศิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามที่ก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  
  4. ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่านทั้งนี้

ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 3.1.6.4.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสินเลื่อนขั้นและ

จบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อ
เลื่อนขั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษาโดยมีแนวปศิบัติดังนี้ 

                      1. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2. ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญตามโครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมแนะแนว/โยคะ 
   2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  
    2.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่  

2.2.1.1 กิจกรรมลูกเสือ  
2.2.1.2 กิจกรรมชมรม 

    2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2.2.2.1 บ าเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

     2.2.2.2 กิจกรรมชมรม 
     2.2.2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการด าเนินงาน 
   2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
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3.2  กำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ 
 3.2.1  เกณฑ์กำรจบระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
  3.2.1.1 ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  3.2.1.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชา
เพิ่มไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  3.2.1.3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  3.2.1.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขี้นไป 
  3.2.1.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับผลการตัดสินการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 3.2.2 เกณฑ์กำรจบระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  3.2.2.1 ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
  3.2.2.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  3.2.2.3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  3.2.2.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
  3.2.2.5 ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับผลการตัดสนิการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม 
 3.2.3 ขั้นตอนกำรตรวจสอบเวลำเรียน 
  3.2.3.1 ผู้เรียนหยุดเรียนยังไม่ถึง 10% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครูประจ าวิชาตักเตือนด้วยวาจา 
  3.2.3.2 ผู้เรียนหยุดเรียนถึง 10% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครูประจ าวิชาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมให้ผู้เรียนลงช่ือ
รับทราบ และออกจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ 
  3.2.3.3 ผู้เรียนหยุดเรียนถึง 15% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครูประจ าวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อเชิญผู้ปกครองมารับทราบ 
  3.2.3.4 ผู้เรียนหยุดเรียนถึง 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ครูประจ าวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อเชิญผู้ปกครองมาลงช่ือ
รับทราบ 
  3.2.3.5 ผู้เรียนหยุดเรียนเกิน 20% ของเวลาเรียนท้ังหมด ให้ครูประจ าวิชาแจ้งฝ่ายวิชาการเพื่อท าหนังสือแจ้งผู้เรียนไม่มี
สิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียนนั้น ๆ เสนอผู้อ านวยการเพื่อประกาศรายชื่อผู้เรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
และแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงรายละเอียดจ านวนคาบการหยุดเรียนของผู้เรียน เพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 
 3.2.4 ตำรำงแสดงจ ำนวนคำบเรียนของผู้เรียนต่อภำคเรียน 
 

หน่วยน้ ำหนัก/
หน่วยกิต 

คำบ/
สัปดำห ์

จ ำนวนคำบที่หยุดเรียน จ ำนวนคำบหยุดเรียนที
ไม่มีสิทธิสอบปลำยภำค 

(เกิน 20%) 
10% 15% 20% 

0.5 1 2 3 4 5 
1.0 2 3 6 8 9 
1.5 3 6 9 12 13 
2.0 4 8 12 16 17 
2.5 5 10 15 20 21 
3.0 6 12 18 24 25 
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3.3  งำนวิจัยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560    

3.3.1  ผลกำรท ำวิจัยในชั้นเรียนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560  
 

ประเภทวิจัย จ ำนวน (เร่ือง) ร้อยละ (%) หมำยเหตุ 
1. วิจัยในช้ันเรียน 

110 91.67 ครูผูส้อน จ านวนท้ังสิ้น 120 คน 
2. วิจัยเพือ่พัฒนางานท่ี

ปศิบัต ิ
81 88.04 

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน
ทั้งสิ้น 92 คน 

รวม 191 89.66 
รวมจ านวนครูและบคุลากรทั้งสิ้น 

212 คน 
 
 

3.3.2 รำยชื่อวิจัยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ล ำดับที ่   ชื่อหัวข้อวิจัย ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้จัดท ำ ประเภทวิจัย 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ฝ่ำย 

1 
การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการช่วยสอนเรื่องการ
เขียนกราฟไฮเพอรโ์บลา 

  มาสเตอร ์ กุลธร    เกษรสุวรรณ ์ วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

2 

ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องก าหนดการเชิงเส้นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม ่

  มาสเตอร ์ ปริญญากร    กุศล วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

3 

การศึกษาพฤติกรรมการลอกแบบฝึกหัด การไมส่่งงาน
หรือการบ้าน และการแก้ปญัหาการลอกแบบฝึกหัด
และไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส 
ค 23201 ปีการศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ เมธ ี   สงวนทรัพย์ วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

4 
การใช้แบบฝึกทักษะเเละการเสริมแรงในวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 เรื่อง
เส้นขนาน 

  มาสเตอร ์ ยุทธนา    พงษ์เขียว วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

5 
ผลการใช้เทคนิคการสอนแบบท างานรับผดิชอบ
ร่วมกันเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิในวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 

  มาสเตอร ์ สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

6 
การสร้างแบบฝึก เรื่อง การแปลงทางเรขาคณติ เพื่อ
พัฒนาทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 โรง
เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มิส  จิระภาภสัร ์   จ าแนกรถ วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

7 
การสร้างบรรยากาศโดยใช้นีโอฮิวแมนนิสในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน ม.6/5 ประจ าปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 

  มิส  จุติพร    สุขจีระเดช วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

8 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาเคม ีเรื่อง
รูปร่างโมเลกลุโคเวเลนต์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปี
การศึกษา 2560 โดยการใช้สื่อการสอนแบบโมเดล 

  มิส  เจนจิรา    ดวงแก้ว วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

9 เรื่อง การพัฒนาแผนการเรยีนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์   มิส  ชนิดา    ไชยชนะ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์
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ล ำดับที ่   ชื่อหัวข้อวิจัย ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้จัดท ำ ประเภทวิจัย 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ฝ่ำย 

พื้นฐานเรื่องปัจจัยที่มผีลต่ออัตราการเกิดปศิกิริยาเคม ี
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9-5/11 ปีการศึกษา 
2560 

10 

การพฒันาทักษะกระบวนการแกป้ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการสอนแบบ FTAC ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 โรงเรียนมงฟอรต์
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มิส  ประภาศร ี   ทาขุน วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

11 
การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2วิชาคณิตศาสตรI์Eผ่านสื่อออนไลน์ 

  มิส  ปริศนา    อินทรชิต วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

12 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียน Gifted Math ม.5 ผ่านสือ่บทเรียนโปรแกรม
เรื่องการแก้สมการพหุนามก าลังสีท่ี่ไม่มีรากตรรกยะ
โดยใช้ทฤษศี Factoring Quartic Polynomials (A 
Lost Art) 

  มิส  มณีรตัน ์   วิโรจน์สกลุ วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

13 
การใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2560 

  มิส  วิลาวรรณ    อินสุวรรณ วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

14 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง สถิติ(การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น) 

  มิส  วีริสา    หิรัญไพศาล วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

15 
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ท าการบ้าน/ไม่ส่งการบา้น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  มิส  อภิษฎา    โพธิกลาง วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

16 
การแก้ปัญหาความคิดรวบยอดเกีย่วกับคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 เรื่องเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ี
ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะโดยใช้บทเรียนออนไลน ์

  มิส  อมรพรรณ    สิทธิวงค์ วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

17 

การประเมินผลการใช้ปริศนาเชิงตรรกะเพื่อส่งเสริม
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนท่ีเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดบัช้ัน ม. 6/9 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มิส  พรสวรรค ์   แก้ววงศ์ วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร ์

18 

การพัฒนาความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหาเรื่อง 
ปริมาณสารสมัพันธ์โดยใช้เทคนิค KWDL ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 English Program ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  กิดาการ    ศิร ิ วิจัยในช้ันเรียน คณิตศาสตร์ EP 

19 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางวิชาฟิสิกส์ 
ระดับชั้น ม.6 โดยใช้โดยใช้ข้อสอบ9 วิชาสามัญ 

  มาสเตอร ์ จรัญ    แสงอาทิตย ์ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

20 

การพัฒนาการเรียนรูเ้นื้อหาวิชาฟิสิกส ์เรื่องไฟฟ้าสถิต 
โดยใช้การทดลองและการสาธติ ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

  มาสเตอร ์ ฉัตรชัย    งานมูลเขียว วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

21 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนต่อการมอบหมาย
งานของครูในรายวิชาวิทยาศาสตร ์IE ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ ชลธวัช    มหายศนันท ์ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

22 ผลการใช้กิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ   มาสเตอร ์ ณัช    ศิรินันท ์ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์
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ล ำดับที ่   ชื่อหัวข้อวิจัย ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้จัดท ำ ประเภทวิจัย 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ฝ่ำย 

นักเรียนช้ัน ม1/8(gifted) 

23 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในวิชาชีววิทยาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการใช้ผังความคิด (Mind 
map) ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

  มาสเตอร ์ ทศพล    โฆษิตพล วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

24 
นักเรียนท าแบบฝึกหัดในห้องเรยีนโดยมีครูคอยดูแล
ส่งผลดีต่อการเรียนวิชาฟสิิกส์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

  มาสเตอร ์ พิชิตชัย    สุภาจีน วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

25 
การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะวทิยาศาสตร ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการให้นักเรียนไดร้ับ
การสอนเสรมิ และฝึกเพิ่มเติมในเวลาว่าง 

  มาสเตอร ์ สมยุทธ    โยธาใหญ ่ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

26 ส่งเสริมการเรียนวิชาพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ ม.4B) 
  มาสเตอร ์ อรรถกร    มัชณันติกส
มัย 

วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

27 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องเคมี
อินทรีย์ และคณุธรรม จรยิธรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยัที่ไดร้ับ
การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

  มิส  จันทร์จิรา    ชัยอินทรีอาจ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

28 

การทดลองใช้ป้ายช่ือสะสมคะแนน ช่ือ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรยีนของนักเรียนช้ัน ม.5/2 โรง
เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ วิชาฟิสิกส3์ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

  มิส  ณภัทร    บัณฑิตคณุานนต ์ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

29 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม. 
5/1 รายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้าง หน้าที่ และการ
สืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

  มิส  ทัศนียพร    สุขโชต ิ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

30 
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าศัพท์ที่ใช้ในวิชา
วิทยาศาสตร ์ไทย – อังกฤษ ม.4 โดยใช้ชุดกิจกรรม
ค าศัพท์วิทยาศาสตร์ภาษาไทย-อังกฤษ 

  มิส  ธันย์ณภัทร    วรภัฎ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

31 
ศึกษาสาเหตุ/วิธีการ/กระบวนการ เพื่อลดเปอรเ์ซ็นต์
นักเรียนท่ีค้าง และขาดส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน 
ม.4/5-4/8 ปีการศึกษา 2560 

  มิส  นงลักษณ ์   แอมบอส วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

32 

การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน เรื่อง เคมีอินทรีย ์
โดยใช้ทฤษฎีเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  มิส  นิตยา    บุญตัน วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

33 
การส่งเสริมการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มิส  โนริโกะ    โอชิ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

34 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาโดยการ
ใช้กิจกรรมฝึกทักษะในการจ าแนกโครงสร้างรากใบ
เลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคูส่ าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 

  มิส  พิจิตวรรณ    นันต๊ะภาพ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

35 
การพัฒนาความรูค้วามเข้าใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิตของนักเรียนช้ัน

  มิส  เพ็ญสภุางค ์   แปงค า วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์
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ล ำดับที ่   ชื่อหัวข้อวิจัย ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้จัดท ำ ประเภทวิจัย 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ฝ่ำย 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 2 โดยใช้แบบจ าลองหัวใจ 

36 

การส่งเสริมทักษะการท าแบบฝึกหัด และข้อสอบวิชา
เคมีเรื่องตารางธาตุและพันธะเคมโีดยการสอบท่อง
สัญลักษณ์และชื่อของธาตุในตารางธาตุ ของนักเรียน
ช้ัน ม.4/1-4/3 ปีการศึกษา 2560 

  มิส  มนต์รักษ์    โชคพิพัฒน์พร วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

37 

การทดลองใช้สื่อการสอน CAI เรือ่งธาตุและ
สารประกอบอุตสาหกรรม ในการพัฒนาการเรียนรู้
รายวิชาเคม ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2560 

  มิส  รัตตยิาภรณ ์   นามประเสรฐิ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

38 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย โดยใช้การจัดการเรยีนรูแ้บบร่วมมือด้วย
เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ 

  มิส  ฤดีมาศ    พลยา วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

39 
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร ์เรื่อง สารและ
การเปลีย่นแปลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 
ปีการศึกษา 2560 

  มิส  วราภรณ ์   สืบสยุะ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

40 

การปรับพฤติกรรมชอบเล่นและคยุกันขณะเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนช้ันมัยธม
ศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมสรา้งแรงจูงใจในการ
เรียน 

  มิส  วิชุดา    งามแว่น วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

41 การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน   มิส  สิริรตัน ์   อิทธินภาพรรณ วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

42 
การส ารวจความต้องการของผู้เรยีนเกี่ยวกับ
บรรยากาศในช้ันเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  มิส  สุชัญญา    รัตนสุนทรมณ ี วิจัยในช้ันเรียน วิทยาศาสตร ์

43 
การศึกษาผลการใช้แบบตดิตามการส่งงานวิชา
ภาษาไทยของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5/1 

  มาสเตอร ์ กิติศักดิ ์   จันกัน วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 

44 
การสอนสรุปความคิดรวบยอดโดยการสร้าง 
Infographic 

  มิส  ชฎาพร    สมนาม วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 

45 
การใช้ภาพและค าคม(ค าศัพท์ในมาตราตัวสะกดต่างๆ)
เป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการพัฒนาทักษะ
ในด้านการแต่งบทประพันธ์ 

  มิส  ณัฐชยา    พอพิน วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 

46 
ศึกษาและแกไ้ขปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่
ถูกต้องโดยใช้ชุดการสอน 

  มิส  ทับทิม    ขุมทรัพย ์ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 

47 
ผลการเขียนค าท่ีมักเขียนผดิในภาษาไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  มิส  วรัทยา    หมั่นมั่ง วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 

48 
การสร้างนิสัยการท าความสะอาดห้องเรียนตามหน้าที่
เวรประจ าวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9 โรง
เรียนมงฟอรต์(ฝ่ายมัธยม) จ านวน 39 คน 

  มิส  วัธนา    จันทรเปารยะ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 

49 
วรรณคดีไทยกับสื่อวีดีทัศนเ์พื่อพัฒนาการเรยีนการ
สอน 

  มิส  ศรีพรรณ    ปัญญายศ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 

50 
ส่งเสริมการอ่านท านองเสนาะ “อาขยาน”จาก
วรรณคด ีเพื่อสร้างทัศนคติที่ดตี่อวิชาภาษาไทย 

  มิส  ศิริพร    พรพิพัฒน์ไพบูลย ์ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 

51 เด็กมงฟอร์ตเก่งค าศัพท์ภาษาไทย   มิส  สุภาวด ี   ค าดวงฤทธ์ิ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาไทย 
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52 
ความต้องการและปัจจยัต่อการเรยีนวิชาสังคมศึกษา
ระดับชั้นม.6 

  มาสเตอร ์ ฐานกร    เทรเวส วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

53 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปกีารศึกษา 2560 ที่
ไม่ส่งการบ้าน / งานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

  มาสเตอร ์ พัสกร    วงษ์โท วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

54 

ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคดิโดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในการจัดการเรียนรู้วิชา
ไทยศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4/9 โรง
เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ วีระชาต ิ   บุญหนัก วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

55 
การจัดการเรยีนสอนในทัศนะของนักเรียน ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  มาสเตอร ์ อ านวย    นนท์ศรี วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

56 
ศึกษาการจัดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเรื่องกฎหมาย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  มิส  ธารินทร ์   สุขเกษม วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

57 
พฤติกรรมความไม่มีระเบียบวินัยในการท าเวร
ประจ าวันของนักเรียนห้องม.5/10 

  มิส  นรรนมนต ์   พรรณนินธนนท์ วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

58 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งงาน / การบ้าน ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (กรณศีึกษาเฉพาะ
ในรายวิชาประวัตศิาสตร์ ส23102 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3) ประจ าปีการศกึษา 2560 

  มิส  พรนับพรรณ    ปันต ี วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

59 

นวัตกรรมทางสังคม กรณีศึกษาโครงการจิตอาสามง
ฟอร์ตสู่ชุมชน ภายใต้อตัลักษณ์ : อิ่มเอิบ อบอุ่น อารีย์ 
มีคุณธรรม คณุภาพสู่สากล : นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย 

  มิส  แสงสิริอรณ ์   พุธรัตน์ฉายแสง วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

60 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การปศิบัตตินเป็นคนดี
ตามระบอบประชาธิปไตย ตามขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู ้แบบโครงงาน ในรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

  มิส  อาสยา    พรหมศร วิจัยในช้ันเรียน สังคมฯ 

61 
การใช้กลุ่มเพื่อนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ของนักเรียน ห้อง ม.1/3 

  มาสเตอร ์ ปรีชา    ตันวัฒนานันท์ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

62 
การพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจนี ส าหรับนักเรียนท่ี
ไม่มีพื้นฐานทางด้านการเรียนภาษาจีน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ ศรัณยวิทย ์   พวง
สุวรรณ 

วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

63 

ยุทธวิธีทางการเรียน ความแตกต่างของบุคคล และ
ทัศนคติที่เกี่ยวกับการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนสายศลิป-์
ภาษา และ สายวิทยาศาสตร ์

  มาสเตอร ์ เอนก    โชคศิริวุฒิกุล วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

64 การแก้ปัญหานักเรียนผันค ากริยารูปてไม่ได้โดยใช้
เพลง 

  มิส  กมลชนก    พิณชัย วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

65 

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส 
โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ส าหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9 โรงเรียนมงฟอรต์
วิทยาลัย 

  มิส  กรรณิการ ์   ใจแก้ว วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 
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66 
การพัฒนาการเขียนตัวอักษรจีน โดยใช้เทคนิคแม่สี
และลูกสีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

  มิส  ขวัญชนก    ชาลีวรรณ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

67 
การพัฒนาความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมทางภาษา 

  มิส  จัสมิน    วรรณา วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

68 
ศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 

  มิส  จินตนา    เปี่ยมชัยวัฒน์ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

69 
การพัฒนามารยาทและความมสีัมมาสัมมาคารวะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 

  มิส  ดาราภรณ ์   เกิดนพคุณ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

70 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/11 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ในเรื่องการไมส่่งงานหรือการบ้าน 

  มิส  ธนพร    โตธนะรุ่งโรจน ์ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

71 
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  นภัสกร    บางสายน้อย วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

72 
การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้วยวิธีสอนแบบฟัง-พูด 
(Audio – Lingual Method) 

  มิส  พัชรี    กังวาลไกล วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

73 
ส ารวจปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม
ของนักเรียนศิลป์จีนระดบัช้ัน 6/11-12 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  ภคอร    เตชะด ารงธรรม วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

74 การพัฒนาการเขียนสะกดค าศัพทภ์าษาญี่ปุ่น   มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

75 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2/4 ประจ าปี
การศึกษา 2560 

  มิส  สายสุนีย ์   คิดชัย วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

76 

ผลการใช้อุปกรณ์ช่วยฟังเสียงตัวเองเพื่อพัฒนาการ
ออกเสียงค าศัพท์ส าหรับนักเรียนผู้มีศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  สุชาวด ี   ยั่งยืน วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

77 
ผลการใช้แบบฝึกค าศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะการจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/4 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั 

  มิส  สุภาพร    กาวิล วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

78 

การใช้ชุดฝึกการเขยีนตามค าบอก เพื่อการพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 USING DICTATION EXERCISES 
TO DEVELOP ENGLIH WRITING SKILLS OF 
MATTHAYOM 6 STUDENTS 

  มิส  อริญชย ์   ชัยปริพรรห ์ วิจัยในช้ันเรียน ภาษาต่างประเทศ 

79 

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรูท้างศิลปะ เรื่อง 
ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม ่

  มาสเตอร ์ กมล    กาบสุวรรณ วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

80 
การใช้แบบฝึกทักษะการปศิบัติเครื่องดนตรีเพื่อ
พัฒนาการเล่นดนตรรีวมวงของนักเรียน แผนการเรียน 
ศิลป-์ดนตรี โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ ณัฐวัฒน ์   ชนะศึก วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 
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81 
การส่งเสริมการวาดภาพด้วยการใช้ความคิดเชิง
สร้างสรรค ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

  มาสเตอร ์ ธีร ์   เอี่ยมธนาวัฒน ์ วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

82 
ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตร ี
แผนการเรียนศลิป-์ดนตรี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ พสิษฐ ์   โภคินวฒันดิษฐ ์ วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

83 

ความต้องการในการศึกษาต่อทางด้านดนตรีและสาขา
อื่น ของนักเรียนแผนการเรียนศลิป์ดนตรี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 เพื่อพัฒนาหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน 

  มาสเตอร ์ ศุภกิจ    สุบินมิตร ์ วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

84 

การพฒันาทักษะด้านการอ่านโน้ตดนตรสีากลเพื่อ
ส่งผลต่อการปศิบัติเครื่องดนตรีเอกกลองชุด(Drums) 
นักเรียนแผนการเรียน ศลิป-์ดนตรี ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ อัสน ี   นกน้อย วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

85 
การศึกษาการใช้เพลงสร้างความตืน่ตัวในการเรยีนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี2/4 

  มาสเตอร ์ อุเทน ศรีวิใจร าพันธ ์    วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

86 
การจัดการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเปน็ฐานในวิชา
นาศศิลป ์

  มิส  พรจิตต ์   รังสรรค ์ วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

87 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องยุคสมัยทางดนตรีสากล
โดยใช้เกมตอบค าถามและแบบทดสอบของผู้เรียนช้ัน 
มัธยมศึกษา ปีที่ 3/8 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  ภาณมุาศ    ทองย้อย วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

88 
การศึกษาผลการอ่านโน้ตเพลงไทย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านโน้ตส าหรับนักเรยีนระดับชั้น ม. 1/7 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมืองจังหวัดชียงใหม ่

  มิส  วิไลวรรณ    ศรีอุตทา วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

89 
พัฒนาทักษะทางด้านนาศศิลป ์ฟ้อนเล็บ โดยใช้
แผนภูมติารางดนตรีและนาศศิลปป์ระกอบการสอน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

  มิส  ศิริพร    สุรินทรศ์ิริรัฐ วิจัยในช้ันเรียน ศิลปะ 

90 
การศึกษาพฤติกรรมการไมส่่งงาน/การบ้านวิชาสุข
ศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ ชนะชัย    ภมรชัยสกลุ วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

91 
การพัฒนาเครื่องมือวัดระดับทักษะบาสเกตบอลของ
นักเรียนหญิงระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี3 

  มาสเตอร ์ ชาญยุทธ    รัตนมงคล วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

92 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 ปี
การศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ ฐิติวัชร    อัครบริรักษ ์ วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

93 
ศึกษาการเหวี่ยงแขนท่าฟรสีไตล์ของนักเรียนชาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในคาบเรียน 

  มาสเตอร ์ ณัฐพงษ ์   เมตตา วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

94 
การพัฒนาทักษะการเล่นตะกร้อ(ลูกข้างเท้าด้านใน)
ด้วยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

  มาสเตอร ์ ผไท    ชัยน า วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

95 
การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนวิชา
กระบี ่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  มาสเตอร ์ วินัย    ถิ่นจอม วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

96 
ศึกษาเจตคติของนักเรียนชายระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ต่อการลงสระน้ า 

  มาสเตอร ์ สุริยัน    ดรุณนารถ วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 
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97 
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 คน 

  มิส  กฤตยา    ทิพย์เกษร วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

98 
การฝึกว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่4 (หญิง) ที่ยังไม่สามารถว่ายน้ าท่าฟรีสไตลไ์ด้ 

  มิส  กฤศมณ    สาส ี วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

99 
เรื่องการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 

  มิส  เครือวัลย ์   รัตนมงคล วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

100 
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

  มิส  ทิพานันท์    แสงศรีจันทร ์ วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

101 
ศึกษาพฤติกรรมการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน วิชาสุข
ศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  พรพิมล    ก้อนแก้ว วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

102 
กิจกรรมการเรียนรูผ้่านบทเพลงเพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างความสนใจ 

  มิส  อัจฉรีย ์   บุญเรือง วิจัยในช้ันเรียน สุขพลศึกษา 

103 
การส ารวจประสิทธิภาพการใช้งานเครื่อง New iMac 
2016 สร้างงาน Project 3D Animation ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ กุลภาค    วิชา วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

104 

การปรับปรุงพฤติกรรมการขาดสมาธิในการเรยีนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4/11 โดยการใช้
ดนตรีคลาสสิกก่อนการสอนสร้างเว็บเพจด้วยภาษา 
HTML 

  มาสเตอร ์ ณัฐพงศ ์   หอมอ่อน วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

105 
การเรยีนรู้โดยใช้เกม (Games) เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิในวิชาคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 

  มาสเตอร ์ เดชา    นันเปรย วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

106 
ความพงึพอใจในการสร้าง โครงงานคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 ปีการศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ นัฐวุฒ ิ   ศรีวิเชียร วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

107 
การส ารวจความคดิเห็นของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
4 ประจ าปีการศึกษา2560เกี่ยวกับการท าโครงงาน
อาชีพ 

  มาสเตอร ์ นิวัต ิ   อรุณวิไล วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

108 
การลดปริมาณการไมส่่งงานวิชาคอมพิวเตอร์ใน
ระดับชั้น ม. 2 ปีการศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ ปริญญา    นฤประชา วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

109 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning ผ่าน
ระบบ MCS-Online ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

  มาสเตอร ์ ยุทธศักดิ ์   สินธุพงศ ์ วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

110 
การปรับพฤติกรรมการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร ์โดย
การใช้แบบบันทึกการติดตามงานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 

  มิส  ฐิติกานต ์   อนุสุเรนทร ์ วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

111 
การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน โดยใช้
กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนและ การสร้างแรงจูงใจ 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 

  มิส  ณุภาวรรณ    จันทร์พรหม วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

112 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากวีดีทัศน์ เรื่อง การ
สร้าง Model ลูกข่าง 3D Animation ใน Mcs 
Online 

  มิส  นงลักษณ ์   ค าไทย วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

113 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสรมิ   มิส  พรสุดา    หอมอ่อน วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 
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ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์

114 
ช่ือเรื่องวิจัย ลดร้อยละของนักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่แต่งกายผิดระเบียบ โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  รัชน ี   ช านาญรบ วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

115 

ผลส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่ค้างส่งงาน
วิชาเทคโนโลย ีที่มีต่อการเปิดใช้หอ้งคอมพิวเตอร์ช่วง
พักกลางวันของนักเรียนม.2 ปีการศึกษา 2560 โรง
เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 

  มิส  วารุณ ี   ธิจิตตัง วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

116 
ศึกษาการเป็นตัวตนที่แท้จริงของนักเรียนเพื่อลด
พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนช้ัน ม. 5/1, 5/2, 5/10, 
5/11 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 

  มิส  สิริกัญญา    วงศ์ค า วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

117 
นักเรียนมีความสนใจการเรียนในช่ัวโมงปศิบัตมิากกว่า
ช่ัวโมงทฤษศี 

  มิส  สุพิญช์ญา    อินนันต ์ วิจัยในช้ันเรียน การงานอาชีพฯ 

118 
ความพึงพอใจของนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่มตี่อโรง
อาหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

  มาสเตอร ์ เฉลิมพล    จิตติวัฒ
นพงศ์ 

วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

119 
ล าดับความต้องการช่องทางในการรับข้อมลูข่าวสาร
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ไปถึงครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน 

  มาสเตอร ์ ไชยวัฒน์    บุญเลิศ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

120 

ศึกษาผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามจริงของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรณีใช้จ่ายงบประมาณว่า
บรรลจุุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว ้ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ นันทจักร ์   มีชัย 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

121 
ความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรต่อระบบการ
บริหารกองทุนโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ บุญเท่ง    เถระ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

122 
ความคิดเห็นของคร ูและบุคลากรทางการศึกษา โรง
เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ต่อการใช้ระบบจัดซื้อ ผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป (Mas Purchase) 

  มาสเตอร ์ ประสงค ์   สุทา 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

123 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการเรียนของโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ สรพงษ ์   สมธรรม 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

124 
การเตรียมความพร้อมของนักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย ต่อการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS 61 

  มิส  กนิษฐรินทร ์   พลศักดิ ์
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

125 ความรู้ ความเข้าใจ ของครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ในการรับ-ส่ง หนังสือในระบบ SWIS 

  มิส  กฤติมา    ทิพวัง 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

126 
ศึกษาความพึงพอใจของ Supplier (ผู้ผลิต) ใน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต่อการให้บริการด้านการ
จ่ายเงินมากน้อยเพียงใด 

  มิส  เกษรินทร ์   กะณะ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

127 การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานการจัดซื้อ   มิส  นงนภัส    สมณะ วิจัยเพื่อ ธุรการการเงิน 
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ล ำดับที ่   ชื่อหัวข้อวิจัย ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้จัดท ำ ประเภทวิจัย 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ฝ่ำย 

ด้วยระบบ Purchase Order ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

128 
ศึกษาสภาพปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2560 

  มิส  พรพิไล    สมาธ ิ
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

129 
ความพีงพอใจของนักเรียนมอบตัวระดับชั้น ม.1 และ 
ม.4 ปีการศึกษา2560 ในการติดตอ่ รับชุดพื้นเมือง
และชุดพละของงานจัดซื้อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  รสรินทร ์   รตนประภา 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

130 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเรื่องขั้นตอนการตั้งเบิกงบประมาณตาม
แผนปศิบัติการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

  มิส  ศศิธร    ตันด ุ
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

131 
ศึกษาสภาพการปศิบตัิงานตามบทพรรณนางานของ
บุคลากรฝ่ายธรุการ-การเงิน โรงเรยีนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

132 
ศึกษาความพึงพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ต่อการใช้บริการงาน
การเงิน ฝ่ายธรุการการเงินมากน้อยเพียงใด 

  มิส  สุภาวด ี   ณ นคร 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ธุรการการเงิน 

133 
การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจติใจให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้กิจกรรมโยคะ 

  มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์ วิจัยในช้ันเรียน แนะแนว 

134 
ประสิทธิภาพในการใช้งานและแกไ้ขปัญหาการใช้งาน
ระบบ SWIS PLUS ของครูและบคุลากร โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ ธราดร    จันทร์แสง 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

135 
ประสิทธิภาพในการท างานซ่อมบ ารุง แก้ไขปัญหาของ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

  มาสเตอร ์ ธีระพงษ ์   มณีวรรณ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

136 
ความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีใช้บริการในมุมสวสัดิการ โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ ราวีพัชร ์   ภัทราธน
ทรัพย ์

วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

137 ทักษะทางด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีของครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลยั 

  มาสเตอร ์ ฤทธิยา    ศรสีวนจิก 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

138 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการยานพาหนะ   มาสเตอร ์ ลิขิต    ชูวงศ์ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

139 
การขอใช้บริการรถยนต ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ออนไลน์ผ่านเว็ปไซค์ โปรแกรม SWIS 

  มาสเตอร ์ สงกรานต ์   ไชยวิวัฒ
มงคล 

วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

140 
ประสิทธิภาพการให้บริการงานพัสดุและสินทรัพย์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ สมชาย    นิพาพันธ ์
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

141 
ประสิทธิภาพในการใช้และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์โสตฯ
ของครูและบุคลาการทั้งการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ต

  มาสเตอร ์ สุพจน์    เทียมยศ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
บริหารทั่วไป 
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ล ำดับที ่   ชื่อหัวข้อวิจัย ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้จัดท ำ ประเภทวิจัย 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ฝ่ำย 

วิทยาลัยแผนกมัธยม พัฒนางาน 

142 
ส ารวจประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเสียง
ภาคสนามปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ สุรชัย    แสนทอน 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

143 
การพัฒนาเว็บไซต ์MCTV ของโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ อภิชาต ิ   ใจอินผล 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

144 
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องน้ าของโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม ่

  มาสเตอร ์ อานนท์    อินนนท์ 
วิจัยเพือ่

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

145 
ทิศทางการพัฒนาโรงอาหารในอนาคต ของโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวดัเชียงใหม่ 

  มิส  ชนกกร    ไชยวงค์ค า 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

146 
ศึกษาสภาพปญัหาของการปศิบตัหิน้าท่ีบุคลากรฝ่าย
บริหารทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

147 
ความพึงพอใจต่อการบริการของครูพยาบาลโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  พวงไพร    สายสกล 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

148 
การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

  มิส  เยาวลักษณ ์   เลิศฐิติกลุ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บริหารทั่วไป 

149 
การบริหารการจดัการแบบมีส่วนรว่มและมีพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

  มาสเตอร ์ มงคลศักดิ ์   ใหม่จันทร์
แดง 

วิจัยในช้ันเรียน 
บริหารทัว่ไป/การ

งานอาชีพ 

150 
ความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเรื่องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ ญาณิน    ศิริไพศาล
ประเสริฐ 

วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บุคลากร 

151 
ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ ศักดิ์บดินทร ์   กันมะโน 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บุคลากร 

152 
ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บุคลากร 

153 

การศึกษาบุคลิก ตามทฤษฎีแบบ DISC ของครูและ
บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมัธยม ปี
การศึกษา 2560 
 

  มิส  ญาดา    กะราม 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บุคลากร 

154 

ศึกษาปัญหาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงาน ที่ ขาด ลา มาสาย ออกนอกโรงเรียน และไม่
พิมพ์ลายนิ้วมือกลับ ศึกษาเฉพาะกรณีครูและบุคลากร 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ 
 

  มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บุคลากร 

155 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานอย่างมคีวามสุขของ   มิส  วันเพ็ญ    สุขเกษม วิจัยเพือ่ บุคลากร 
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ล ำดับที ่   ชื่อหัวข้อวิจัย ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้จัดท ำ ประเภทวิจัย 
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ฝ่ำย 

บุคลากรที่มีอายุงาน 1-10 ปี โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

156 
ความคิดเห็นของครูร่วมบริหารต่อการประเมินผลการ
ปศิบัติงานบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2560 

  มิส  สุทธิรักษ ์   ไชยวุฒ ิ
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

บุคลากร 

157 

การพัฒนาความมีวินัยในตนเองตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามจติตารมณ์นักบุญหลยุส ์มารีย์ กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต ของนักเรียนชมรมคาทอลิกผ่าน
กิจกรรมผสานชีวิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 
6 

  มาสเตอร ์ จิรฐาวัฒน ์   ฉัตร
บรรยงค ์

วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

158 
โครงร่างวิจัยอย่างง่าย ประจ าปีการศึกษา 2560เรื่อง
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน คาทอลิกโรงเรยีน
มงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ นเรนทร์ฤทธ์ิ    ต๊ะตอ้ง
ใจ 

วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

159 
การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มิส  ดาริษา    แสงสินธุ ์
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

160 
แนวทางส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  ธีริศรา    ค าสิทธ์ิ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

161 
ความคิดเห็นของครูร่วมบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการ
บริหารแผนงาน/โครงการ ผ่านระบบ SWIS Plus ของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  พรรณวไิล    สุริยะโจง 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

162 
การส ารวจความพึงพอใจต่อการน าระเบยีบโรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยว่าด้วยบ้านพักเซนต์คาเบรยีล ปี
การศึกษา 2560 

  มิส  ภวด ี   ศรีใจ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

163 
ศึกษาปัญหาการปศิบัตหิน้าท่ีตามบทพรรณางาน
บุคลากรทางการศึกษาส านักผู้อ านวยการ โรงเรียนมง
ฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา 2560 

  มิส  มยุร ี   ทรายแกว้ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

164 
ความคิดเห็นของนักเรียนต่างศาสนาท่ีสมัครใจเข้า
เรียนค าสอนและร่วมกิจกรรมคาทอลิก 

  มิส  ศศิน    ดาวดี 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

165 

ความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
จ านวน 4 มาตรฐาน 

  มิส  อรุณ ี   มงคล 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

ส านักผู้อ านวยการ 

166 
Montfort Teaching and Learning Intensive 
English Program Survey 

  มิส  พุทธชาติ    โอคอนเนอร ์
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

167 
สภาพและปัญหาการให้บริการโรเนียวภายในโรงเรียน
มงฟอร์ต(มัธยม) 

  มาสเตอร ์ ชนะ    เปรมกลาง 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

168 
ความพึงพอใจของคณะคร ูและบคุคลทั่วไป ท่ีมตี่อการ
ได้รับการบริการงานวัดและประเมนิผล ของโรงเรียน

  มาสเตอร ์ ณัฐพล    ปารมีธง 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
วิชาการ 
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มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ปีการศึกษา 2560 พัฒนางาน 

169 

การศึกษาคุณลักษณะทางวิทยาศาสตรเ์กี่ยวกับความรู ้
และการใช้กระบวนการทางวิยาศาสตร์ ของนักเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ นิคม    พุทธิมา 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

170 
ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและกระบวนการวัดและประเมินผล ปี
การศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ พีรพงษ ์   บัวเหลือง 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

171 
ปัญหาการปศิบัติหนา้ที่ตามบทพรรณนางานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายวชิาการ โรงเรยีนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มิส  กมลวรรณ    ทะนัน 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

172 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 

  มิส  เจริญศร ี   ศรีจันทรด์ร 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

173 
การศึกษาการนเิทศการเรียนการสอนภายในของ
ครูผูส้อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2560 

  มิส  ดวงนภา    สุวรรณภักด ี
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

174 
ส ารวจความรู้ความเข้าใจของครผููส้อนเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2560 

  มิส  ปาณัฐรลิ    คุณค าจัน 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

175 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

  มิส  พิมพ์ลภสัร    จันทร์ต๊ะ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

176 
ความสนใจในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ช่วงพัก
กลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  ล าจวน รัตนบุร ี    
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

177 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการ   มิส  ศศิธร    ค าวินิจ 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

178 ส ารวจความพึงพอใจ ระบบงานนิเทศการเรยีนการ
สอน ประจ าปีการศึกษา 2560 

  มิส  สมรัก    ปริยะวาท ี
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

179 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มคีวามต้องการการนเิทศ
การจัดการเรยีนการสอนครผูู้สอนกลุ่มสาระ 

  มิส  สุพรรณ ี   สายน าทาน 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ 

180 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 3 แผนการเรียน English 
Programme โดยใช้การจดัการเรยีนการสอน แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 

  มาสเตอร ์ ก าจร    ยั่งยืน วิจัยในช้ันเรียน วิชาการ EP 

181 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการ
เรียนการสอน English Programme โรงเรยีนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  สุพัตรา    สุวรรณนาร ี
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ EP 

182 ศึกษาพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ   มาสเตอร ์ จักรกริช    สาระขันธ์ วิจัยเพื่อ วิชาการ EP 
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ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 แผนการเรียน English 
Programme 

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

183 

ความพึงพอใจและความคดิเห็นเกีย่วกับการใช้บริการ
ข้อมูลบนเว็บไซต์แผนการเรียน English Programme 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
(https://ep.montfort.ac.th) 

  มาสเตอร ์ รังสรรค ์   พรพัฒนา 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ EP 

184 
ศึกษาปัจจัยการลดจ านวนนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ที่
เข้าสมัครสอบ และ ศึกษาต่อ ในระดับช้ัน ม.1 โรง
เรียนมงฟอรต์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 

  มาสเตอร ์ วรินทร    วสุวัต 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ EP 

185 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค ์ตามทัศนะ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ 

  มิส  ธนัชพร    จิตต์ธรรม 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ EP 

186 
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด 
English Program (วิจัยต่อเนื่อง) 

  มิส  รุ่งอรุณ    คงแก้ว 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ EP 

187 
การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/A และ 1/B ตอ่
แผนการเรียน English Program 

  มิส  อัญชล ี   เตริยาภิรมย ์
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ EP 

188 
สภาวะความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  มิส  ชัชฎาพร    มาลารัตน ์ วิจัยในช้ันเรียน วิชาการ/แนะแนว 

189 
การศึกษาผลการพัฒนาการด้านพฤติกรรม เรื่อง 
ความฉลาดทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กับสุขภาวะ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  มิส  ธมณ    วสุวัต วิจัยในช้ันเรียน วิชาการ/แนะแนว 

190 

การศึกษาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองกับการ
แสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค์ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมงฟอรต์
วิทยาลัย 

  มิส  สมฤทัย    ชัยพิมาน วิจัยในช้ันเรียน วิชาการ/แนะแนว 

191 

การรู้จักและเข้าใจในตนเองของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียน English 
Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย ปีการศึกษา 
2560 

  มาสเตอร ์ ไกรสิงห ์   ใจหลวง 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ/แนะแนว 

192 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย 

  มาสเตอร ์ เมธาสิทธิ ์   สุขประชา
พันธ ์

วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

วิชาการ/แนะแนว 

193 

การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน โดยใช้สื่อวิดิทศัน์เศรษฐศาตร์และ
การเมืองเป็นสื่อ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/9 - 5/11 

  มาสเตอร ์ นะโรดม    อินต๊ะปัน วิจัยในช้ันเรียน กิจการนักเรยีน 

194 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมในห้องเรียนรายวิชาสุขศึกษา 
ห้อง ม.3/5 

  มิส  ดวงมณ ี   ค าป่าแลว วิจัยในช้ันเรียน กิจการนักเรยีน 

195 
การส่งเสริมพฤติกรรมนักเรยีนระดับชั้น ม.5 โดยใช้
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

  มาสเตอร ์ ธัชธาริน    หมวกทอง 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

กิจการนักเรยีน 
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196 
สาเหตุและปัญหาของนักเรยีนโรงเรียนมงฟอร์ตแผน
การเรยีนEPที่หนีเรียน 

  มาสเตอร ์ นิรันดร์พงค ์   ลากตา 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

กิจการนักเรยีน 

197 
ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ต่อการเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้สื่อเป็น
ภาษาอังกฤษ 

  มาสเตอร ์ พชร    ชัยสงคราม 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

กิจการนักเรยีน 

198 การดูแลและส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต์
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

  มาสเตอร ์ ภูม ิ   แพทย์คด ี
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

กิจการนักเรยีน 

199 การศึกษาแนวทางเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน
ที่ไม่ฝากโทรศัพท ์

  มาสเตอร ์ สิรโิรจน ์   ฉลอง
สัพพัญญ ู

วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

กิจการนักเรยีน 

200 
การใช้ความไว้วางใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรยีนที่ท าสัญญาพเิศษ โรงเรยีนมง
ฟอร์ตวิทยาลัย จังหวดัเชียงใหม่ ปกีารศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ สุวรรณ    อินทรชิต 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

กิจการนักเรยีน 

201 
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการปศิบัติงานของงาน
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2560 

  มาสเตอร ์ เสถียร    ช่างเงิน 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

กิจการนักเรยีน 

202 
ศึกษาสภาพปัญหาการปศิบัตหิน้าที่ตามบทพรรณนา
งานของครูและบุคลากรทางการศกึษา ฝ่ายกิจการ
นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 

  มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน 
วิจัยเพื่อ

ปรับปรุงและ
พัฒนางาน 

กิจการนักเรยีน 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 
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รายการ งบประมาณ รับจริง รายการ งบประมาณ จ่ายจริง

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ค่าใช้จ่ายด าเนินการ

1.1 หลักสูตรปกติ 12,670,110.00 12,524,261.75 1.1 เงินเดือนครูไทย ครู IE และครูบ านาญ 84,307,365.70 73,883,744.63 

1.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาองักฤษ 17,570,000.00 18,352,075.75 1.2 เงินเดือนพนักงาน 14,016,660.30 11,242,621.40 

1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 36,544,930.00 38,134,517.04 1.3  เงินเดือน EP 7,589,960.00 6,639,405.92 

1.4 เงินอุดหนนุเรียนฟรี 15 ปี 2,544,550.00 2,498,630.00 1.4 ค่าสาธารณูปโภค 9,348,000.00 6,436,328.73 

2 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ

2.1 หลักสูตรปกติ 50,547,300.00 57,339,580.00 2.1 หลักสูตรปกติ 2,542,660.00 1,358,579.73 

2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาองักฤษ 2,851,800.00 3,304,200.00 2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ 476,080.00 85,726.00 

3  รายรับอ่ืนๆ  3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

3.1 รายรับจ าหน่ายส่ิงของ และแบบเรียน 13,563,546.00 14,124,135.75 3.1 รายจา่ยจ าหน่ายส่ิงของ และแบบเรียน 10,161,775.85 11,123,131.40 

3.2 รายรับจากงานโภชนาการ 26,006,000.00 17,318,776.00 3.2 รายจา่ยจากงานโภชนาการ 15,824,000.00 11,781,318.24 

3.3 รายรับพฒันาคุณภาพนักเรียน 14,785,820.00 15,295,043.97 3.3 รายจ่ายพฒันาคุณภาพนักเรียน 2,666,776.00 3,739,296.00 

3.4 รายรับพเิศษ 3,250,200.00 6,597,535.65 3.4 ทุนการศึกษาและการกุศล 4,021,222.00 1,393,240.50 

3.5 ค่าใช้จา่ยการบริหารจดัการ 2,500,000.00 1,279,779.60 

4 รายรับจากฝ่ายตา่ง ๆ 4 งบพัฒนาฝ่ายตา่ง ๆ

4.1 ฝ่ายธุรการ - การเงิน 750,000.00 732,003.60 4.1 ฝ่ายธุรการ - การเงิน 1,312,325.00 878,873.50 

4.2 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 457,150.00 629,997.00 4.2 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 7,689,417.20 6,557,471.47 

4.3 ฝ่ายบุคลากร 0.00 0.00 4.3 ฝ่ายบุคลากร 8,963,683.00 5,149,630.44 

4.4 ส านักผู้อ านวยการ 30,000.00 30,980.00 4.4 ส านักผู้อ านวยการ 2,189,891.00 466,070.20 

4.5 ฝ่ายวิชาการ 3,384,436.00 2,532,110.00 4.5 ฝ่ายวิชาการ 14,027,541.25 8,519,859.41 

4.6 ฝ่ายกิจการนักเรียน 10,060,385.00 10,703,638.75 4.6 ฝ่ายกิจการนักเรียน 6,185,122.00 6,266,851.05 

5 เงนิยืมมูลนิธฯิ 0.00 0.00 5 เงนิบริจาคใหมู้ลนิธฯิ 4,000,000.00 4,000,000.00

6 เงนิบริจาคเพ่ือการศึกษา 14,000,000.00 17,932,039.00 6 เงนิจัดสรรเข้ากองทนุ 11,193,747.70 0.00

209,016,227.00 218,049,524.26 209,016,227.00 160,801,928.22 

งบประมาณรายจ่าย

รวมประมาณรายจ่ายทัง้สิน้รวมประมาณรายรับทัง้สิน้

ล า
ดบั

ล า
ดบังบประมาณรายรับ

สำรสนเทศด้ำนที่ 4  
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

 
4.1 กำรจัดสรรงบประมำณและผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 4.1.1  ข้อมูลงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2561 
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4.1.1. จ ำนวนแผนงำนโครงกำร/โครงกำร/กิจกรรม (แยกตำมฝ่ำย) 
 

ด าเนินการแลว้ ไม่ไดด้ าเนินการ

งาน โครงการ กิจกรรม รวม งาน โครงการ กิจกรรม รวม งาน โครงการ กิจกรรม รวม บรรลุ ร้อยละ ไม่บรรลุ ร้อยละ
7 0 16 23 7 0 15 22 -        -        1 1 22 100.00% 0 0.00%

100% 0% 100% 100% 100% 0% 93.75% 95.65% 0% 0% 6.25% 4.35%

5 6 33 44 5 5 31 41 -        1 2 3 40 97.56% 1 2.44%

100% 100% 100% 100% 100% 83% 93.94% 93.18% 0% 17% 6.06% 6.82%

7 3 31 41 7 1 30 38 -        2 1 3 37 97.37% 1 2.63%

100% 100% 100% 100% 100% 33% 96.77% 92.68% 0% 67% 3.23% 7.32%

7 3 26 36 7 3 22 32 -        0 4 4 32 100.00% 0 0.00%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 84.62% 88.89% 0% 0% 15.38% 11.11%

9 27 78 114 9 25 73 107 -        2 5 7 107 100.00% 0 0.00%

100% 100% 100% 100% 100% 93% 93.59% 93.86% 0% 7% 6.41% 6.14%

6 1 56 63 6 0 50 56 -        1 6 7 56 100.00% 0 0.00%

100% 0% 100% 100% 60% 0% 89.29% 88.89% 0% 0% 10.71% 11.11%

41 40 240 321 41 34 221 296         -   6 19 25 294 99.32% 2 0.68%

100% 100% 100% 100% 100.00% 85.00% 92.08% 92.21% 0.00% 15.00% 7.92% 7.79%

การด าเนินงาน จ านวนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ฝ่าย

ฝ่ายธรุการ - การเงนิ

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ฝ่ายบุคลากร

ส านักผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

รวมงาน/โครงการ/

กิจกรรมทัง้สิน้

          จากตาราง พบว่า ปีการศึกษา 2560โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั มีงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน 41 งาน 40 โครงการ และ 240 กิจกรรม ซ่ึงมีงาน/โครงการ/กิจกรรม

    ด าเนินงานแลว้ จ านวน 41 งาน 34 โครงการ และ 221  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 92.21  ยังไม่ด าเนินงาน จ านวน 6  โครงการ และ 19  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.79

    ผลการด าเนินงานบรรล ุจ านวน 41 งาน 34 โครงการ 219 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.32 ไม่บรรล ุจ านวน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.68  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 
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4.1.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 4.1.2.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

ด าเนินการ

แล้ว
ร้อยละ

ไมไ่ด้

ด าเนินการ
ร้อยละ บรรลุ ร้อยละ ไม่บรรลุ ร้อยละ

ก าลงั

สรุปผล
ร้อยละ

1 1 1 100.00 0 0.00 1 1.82 0 0.00 0 0.00

2 22 22 100.00 0 0.00 15 27.27 6 10.91 1 1.82

3 7 7 100.00 0 0.00 7 12.73 0 0.00 0 0.00

4 15 14 93.33 1 6.67 13 23.64 2 3.64 0 0.00

5 10 10 100.00 0 0.00 10 18.18 0 0.00 0 0.00

รวม 55 54 98.18 1 1.82 46 83.64 8 14.55 1 1.82

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา  2560  

ยุทธศาสตร์

ที่

จ านวน

ตวัชีว้ัด

ความส าเร็จ

การด าเนินงานตามตวัชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน

 
 
                 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2561 
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4.2 สภำพบรรยำกำศกำรเรียนรู้ และสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  
 4.2.1 สภำพแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 4.2.1.1 แหล่งเรียนรู้ภำยในประเทศ 
 

ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้

1. 
วัดเมืองสาตรน้อย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อยสืบสาน

ประเพณีล้านนา” 

มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 

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

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

8. 7. เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรอบๆ โรงเรียนผู้เรียนฝึกฝน
ความอดทนของตนเอง  

9. 8.  ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนา การท า
โคมร่วมประเพณียี่เป็งการปศิบัติตัวด้วยความเคารพ
ต่อครูภูมิปัญญาล้านนา 

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

2. 
วัดอารามหนองบวกสม้ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

3. 
วัดสันป่าเลียง อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

 

 

4. 
วัดเกตการาม อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละอ่อนน้อย 

แอ่ววัด” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการสัมผัส

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

5. 
มัสยดิบ้านฮ่อ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

6. 
มัสยดิอัลญาเมี๊ยะอ์ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

7. 
อาสนวิหารพระหฤทัย อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

8. 
วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน      
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

9. 
วัดเทพมณเฑียร (สมาคมไทย-
ฮินดู เชียงใหม่) 

10. สมาคมศรีครุุสิงหส์ภา (วัดซิกข์) 
11. พุทธสถาน 
12. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชน เขต 7 เชียงใหม่  
กิจกรรมผสานชีวิต 

“ย้อนรอยวิถีข้าว ตาม
มัธยมศึกษา 

ปีท่ี  3 
3 ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการท านา การถอนกล้า 

การไถนา การด านา 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 

แบบเศรษฐกิจพอเพียง” 4 ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรพูืชและ
ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวะวิธี 

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

13. 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต7 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ด้วยรัก และก าลังใจ” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  4 

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

14. 
บ้านแห่งการเรยีนรู้ มลูนิธิชาว
ดอยร่วมรู้รักสามัคคเีพื่อชีวิต   
อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 

15. 
บ้านพระเมตตา  อ.จอมทอง   
จ.เชียงใหม่ 

16. 
โรงเรียนวดัทรายมูล  อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

17. 
โรงเรียนบ้านห้วยเกีย๋ง    อ.สัน
ทราย  จ.เชียงใหม ่

18. 
มูลนิธิเจ้าฟ้าอุบลรตัน์ โรงเรียน
เจ้าฟ้าอุบลรตัน์   
อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่    

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและ

ก าลังใจ” 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี  5 

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

19. 
บ้านมิตราทร  อ.เชียงดาว   
จ.เชียงใหม่ 

20. 
สวนบ้านจอมครีี   อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 

21. โบสถ์นักบุญไมเกิลการีกอยส์  
อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ 

22. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

23. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 

ตอบปัญหาด้านวิชาการ 

24. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เยี่ยมชมศึกษาต่อ  มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

เยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ 

25. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาต่อ มัธยมศึกษา เยี่ยมชมสายอาชีพ ที่นักเรียนสนใจ 
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ล าดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ้ ช่ือกิจกรรม ระดับชั้น ใช้เรียนรู ้
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา 
ปีท่ี 3 

27. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จัดสอบโอลิมปิกวิชาการ
ให้แก่นักเรียนทีม่ี

ความสามารถพิเศษใน
ด้านต่อไปนี ้

 แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสอบแข่งขันทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ชีววิทยา มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

เคม ี มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

ฟิสิกส ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-5 

คณิตศาสตร ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

คอมพิวเตอร ์ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

28. ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า   เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

เรียนรู้ด้านกฎ ระเบียบของลูกเสือ การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี  การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์
ต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข 

29. ค่ายลูกเสือ ม่อนปะบิน เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

30. ค่ายลูกเสือ แทนคุณ เข้าค่ายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

31. ค่ายลูกเสือ แทนคุณ ค่ายนายหมูร่ะดับชั้น มัธยมศึกษา 
ปีที1-3 

32. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 33 

นักศึกษาวิชาทหาร  
ปีท่ี 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4-6 

เรียนรู้ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ซึ่ งเกี่ยวกับการฝึกความมีระเบียบวินัย และ
ระเบียบต่าง ๆ ในสังคมของประเทศไทย   

 
4.2.1.2 แหล่งเรียนรู้ และควำมร่วมมือต่ำงประเทศ (MOU) 

 
ล ำดับที ่ ชื่อสถำนที่เรียนรู ้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้

1 Montfort Secondary School
ประเทศสิงคโปร์ 

โครงการ Education Immersion 
Program ณ ประเทศสิงคโปร์  
 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ใน
ด้ านการบู รณ าการการเรี ยนรู้ ในห้ องเรียน  วิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2 Assumption English School 

ประเทศสิงคโปร ์
3 St. Gabriel’s Secondary 

School ประเทศสิงคโปร ์
4 Ringwood Secondary 

School ประเทศออสเตรเลีย 
โครงการ Improving English 
Abilities  

เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ ผ่านประสบการณ์ตรง 

5 Sanyo Joshi Junior School 
ประเทศญี่ปุ่น 

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา
วัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับโรงเรยีน 
Sanyo Joshi Junior School 
และโรงเรียน Gakugeikan High 
School, Okayama ประเทศ

เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นภายใน
สภาพแวดล้อมในต่างประเทศที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ผ่าน
ประสบการณ์ตรง 6 Okayama Gakugeikan High 

School ประเทศญี่ปุ่น 
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ล ำดับที ่ ชื่อสถำนที่เรียนรู ้ โครงกำร ใช้เรียนรู ้
ญี่ปุ่น วันท่ี 10 – 22 ตุลาคม 60 

7 ความร่วมมือด้านการศึกษา
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

โครงการนักศึกษาฝึกสอนโครงการ
แลกเปลีย่นห้องเรียนสองภาษา  

 

เป็นสถาบันที่จัดส่งครูผู้สอนชาวฝรั่งเศสให้แก่นักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตรท์ี่เลอืกเรียนวิชาภาษาฝรัง่เศส 

8 Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และ
ความร่วมมือด้านวิชาการอื่นๆ 

เป็นสถาบันที่จัดส่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน มาปศิบัติการ
สอน ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 2 คน ในปี
การศึกษา 2560 

9 Hunan Institute of Science 
and Technology สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

โครงการสอบใบประกาศโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนในด้านคอมพิวเตอร์ 
 

10 มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

โครงการศึกษาภาษาจีน  
ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว  

เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียน
แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน เป็นเวลา 1 เดือน 

11 Aomori Chuo Gakuin 
University ประเทศญี่ปุ่น 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ด้านวิชาการ และการศึกษาต่อ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ในประเทศญี่ปุ่น 

12 Confucius Institute at 
Chiang Mai University 

การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มี
ขอบข่ายการท างาน ดังนี ้
1. จัดท าโครงการสอนภาษาจีน 
และการทดสอบ YCT 
2. ฝึกอบรมครผููส้อนภาษาจีน 
3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง
นักเรียนในโรงเรียนทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
4. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา 
และวัฒนธรรมจีน 

เป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรยีนดา้นวัฒนธรรมจีน การ
ทดสอบภาษาจีน กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน 
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4.2.1.3 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้, หน่วยงำน 
 

ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู ้

1. ภาษาไทย 1) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted)  

2) สวนวรรณคดี ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 5 
2. คณิตศาสตร ์ 1) ห้องพัฒนาศักยภาพ

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

3.  วิทยาศาสตร ์ 1) ห้องปศิบัติการฟิสิกส์
  

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปศิบัติการทางฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2) ห้องปศิบัติการเคมี ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปศิบัติการทางเคมี ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

3) ห้ อ ง ป ศิ บั ติ ก า ร
ชีววิทยา 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปศิบัติการทางชีววิทยา ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

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

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกปศิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  

5) ห้ อ ง โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน และฝึกการปศิบัติงานเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5   

6) ห้องพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ 

ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted science) 

7) สวนระบบนิเวศ และ
สวนสมุนไพร 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 5 

8) ห้องดาราศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 
4. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

2) ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 
นักเรียนทุกระดับชั้น เช่น การท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 

2) เฮือนผญา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา  

2) ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เลือกเรียน
กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

3) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ล้านนา 

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

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1) ห้องพยาบาล ใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

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

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

บุคลากรของโรงเรียน   
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3) สนามวอลเล่ย์บอล 1) ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในภาคเรียนที่ 2  

2) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล ส าหรับนักเรียน ครูและ
บุคลากรของโรงเรียน   

4) สนามฟุตซอล 1) ใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับชั้น 
ม.3 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3) ใช้ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  
4) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาฟุตซอล ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

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

โรงเรียน   
2) ใช้เป็นสถานท่ีในการแข่งขันเปตอง ส าหรับนักเรียน ในวันวิชาการ 
3) ใช้เป็นสถานท่ีในการออกก าลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

6) ห้องเทเบิลเทนนิส 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนที่ 1   

2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย/เล่นเทเบลิเทนนิส  ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   
7) สนามฟุตบอล/กรีฑา 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) ของนัก เรียน 

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

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

มงฟอร์ตวิทยาลัย 
9) ใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   

8) ห้องกีฬาสแต็ค 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กีฬาสแต็ค) ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.2 ในภาคเรียนท่ี 2 

2) ใช้เป็นสถานท่ีในการฝึกซ้อมกีฬาสแต็ค ส าหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใช้เป็นสถานท่ีเรียนชมรมกีฬาสแต็ค ส าหรับนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 

2   
9) สระว่ายน้ า 1) ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1   
2) ใช้เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ าและนักกีฬาโปโลน้ า ส าหรับนักกีฬาของ

โรงเรียน 
3) ใช้เป็นสถานท่ีในการทดสอบทักษะการว่ายน้ าของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
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10) ฟิตเนส 1) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย  ส าหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 

11) สนามตะกร้อ 1) ใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 

2) ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย/เล่นตะกร้อ  ส าหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน   

3) ใช้เป็นสถานท่ีแข่งขันแชร์บอล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 4  
6. ศิลปะ 1) ห้ อ ง  St. Cecilia 

Music Hall 
ใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และฝึกซ้อมวง
ดุริยางค์ของโรงเรียน 

2) ห้องซ้อมดนตรี 1 ใช้เป็นสถานท่ีเรียนรายวิชา Voice ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
3) ห้องซ้อมดนตรี 2 ใช้เป็นสถานท่ีเรียนรายวิชาทฤษศีดนตรี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
4) ห้องเปียโน ใช้เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนมัธยมศึกษา  

ปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
5) ห้องดนตรีไทย/ดนตรี

พื้นเมือง/ เครื่องสาย 
ใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง และเครื่องสาย  ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 5 

6) ห้องนาศศิลป์ 1 ใช้เป็นสถานที่ เรียนและฝึกปศิบัติการด้านนาศศิลป์  ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 4 

7) ห้องนาศศิลป์ 2 ใช้เป็นสถานที่ เรียนและฝึ กปศิบัติการด้านนาศศิลป์  ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

8) ห้องศิลปะ ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและฝึกปศิบัติการด้านศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

9) ห้ อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย
ตะวันตก 

ใช้เป็นสถานท่ีเรียนปศิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลย ี

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปศิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปศิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

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

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

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปศิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปศิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปศิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

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

ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปศิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 แผนการเรียน English Program 

8) ห้องโครงงานเกษตร ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกท าโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 4  
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู ้

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

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

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

8. ภาษาต่างประ
เทศ 

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

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 

2) ห้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ใช้เป็นสถานที่เรียนส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Gifted) ด้านภาษาอังกฤษ  

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

4) ศูนย์การเรียนการ
สอนภาษาฝรั่ งเศส 
ตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรป DELF A1/A2 

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 

9. ร่วมกันของทุก
กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

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

2) ห้ อ ง ส มุ ด  English 
Program 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และส าหรับผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ 

3) ห้ อ ง Computer 
Learning Center 
(CLC) 

1) ใช้เป็นห้องปศิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
– 6 ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  

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

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

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

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

ปีท่ี 5 และคาบเรยีนส่งเสริมวิชาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
9) ใช้ส าหรับการประชุมผู้ปกครองแผนการเรยีน English Program 
 
 

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

นักเรียน ที่เข้ามาขอค าแนะน าปรกึษา  
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ล ำดับ 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู ้ ใช้เรียนรู ้

7) ห้องอภิบาล ใช้ส าหรับปศิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต โดยให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นที่สนใจ ได้เรียนรู้และน าไปปศิบัติได้จริง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ด้วยการ

ตื่นตัวและร่วมเจริญชีวิตของตนพร้อมกับผู้อื่นในสภาพแห่งความเป็นจริงของ
สังคมที่ตนมีสถานภาพอยู่  อย่างมีสติสัมปชัญญะ 

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

3) เสริมสร้างให้นักเรียนมีท่าทีที่ถูกต้องต่อประเด็นต่างๆ ในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

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

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

10) ห้องประชาสัมพันธ์ 1) ใช้ส าหรับให้นักเรียนได้ประกาศเสียงตามสาย และท ากิจกรรมเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 

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

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

http://mctv.montfotr.ac.th) 
12)   ห้องปศิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
(Computer 
Learning 
Center) 

1) ใช้ส าหรับให้นักเรียน ครูและบุคลากร ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
2) ใช้ส าหรับให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงรักษาและดูแลด้านฮาร์ดแวร์ 
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 4.2.2 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
  4.2.2.1 สถิติกำรให้บริกำรของห้องสมุด 
  4.2.2.1.1 สถิติกำรยืมหนังสือ จ ำแนกตำมเดือน  

ที ่ เดือน จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ
1 พฤษภาคม 3,541 4   
2 มิถุนายน 8,269 9   
3 กรกฎาคม  11,185 12   
4 สิงหาคม 11,548 12   
5 กันยายน 4,018 4   
6 ตุลาคม 6,766 7   
7 พฤศจิกายน 17,257 19   
8 ธันวาคม  4,851 5   
9 มกราคม 11,008 12   
10 กุมภาพันธ ์ 12,000 13   
11 มีนาคม 2,742 3   
12 เมษายน 0 0   

รวม 93,185 100   
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 4.2.2.1.2 สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด จ ำแนกตำมเดือน 
 

ที ่ เดือน จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ
1 พฤษภาคม 185 4   
2 มิถุนายน 581 13   
3 กรกฎาคม  464 10   
4 สิงหาคม 524 12   
5 กันยายน 334 7   
6 ตุลาคม 699 16   
7 พฤศจิกายน 526 12   
8 ธันวาคม  337 8   
9 มกราคม 445 10   
10 กุมภาพันธ ์ 331 7   
11 มีนาคม 36 1   
12 เมษายน 0 0   

รวม 4,462 100   
 
 

 
 
 
 
4.2.2.1.3 สถิติกำรอ่ำนหนังสือนอกเวลำ 
 

ชั้น จ านวนเตม็ น.ร.  จ านวนที่ยืมหนังสือ จ านวนทีเ่ข้ามาอ่าน รวม ร้อยละ 

ม.1 458 241 193 403 16.2 

ม.2 445 231 225 465 18.6 

ม.3 487 171 265 443 17.8 

ม.4 596 133 233 371 14.9 

ม.5 556 181 228 402 16.1 

ม.6 553 182 228 411 16.5 

รวม 3095 1139 1372 2495 100.0 

 



- 80 - 
 

 

4.2.2.1.4 สถิติกำรใช้ห้องสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรให้บริกำรสำรสนเทศอื่นๆ 

No. รำยกำร พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 
เม.ย.-
61  รวม  

1 งำนบริกำร ระบบ SWIS และสำรสนเทศ 

1.1 กำรให้บริกำรระบบ SWIS 6 14 15 15 9 8 7 5 7 4 5  - 
          

95  

1.2 กำรโพสภำพในระบบ SWIS 12 29 36 59 3 26 87 17 25 29 15  - 
          

338  

1.3 กำรโพสข่ำว ในระบบ SWIS 8 5 10 14 5 6 12 7 1 12 6  - 
           

86  

1.4 
กำรโพสวีดีโอ ในระบบ SWIS & (MCTV 
YOUTUBE CHANAL) - - 21 6 4 3 4 6 22 10 7  - 

           
83  

1.5 กำรโพสข่ำวสำรใน Line @ Montfort college - - - 44 36 29 41 17 34 36 14  - 
          

251  

1.6 กำรติดตำมสำรสนเทศ 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 -  
            

19  

No. รำยกำร 
พ.ค.-
60 

มิ.ย.-
60 

ก.ค.-
60 

ส.ค.-
60 

ก.ย.-
60 

ต.ค.-
60 

พ.ย.-
60 

ธ.ค.-
60 ม.ค.-61 

ก.พ.-
61 

มี.ค.-
61 

เม.ย.-
61  รวม  

2 งำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ผลิตสื่อประชำสมัพันธ์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทำงด้ำนสื่อและเทคโนโลยี  

2.1 ผลิตและออกแบบกรำฟิก 3 10 12 91 25 24 
25 

26 16 12 15  - 
          

234  

2.2 ผลิตสื่อมัลติมีเดีย 14 10 118 22 14 10 14 8 15 7 5 -  
          

237  

2.3 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ 66 5 6 2 8 30 6 5 8 6 4  - 
          

146  
3 งำนติดต้ัง ตรวจเช็ค ซ่อมบ ำรุง อุปกรณ์โสตฯ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

3.1 ตรวจเช็คและซ่อมแซมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์โสตฯ 36 28 10 9 82 15 23 16 18 6 7  - 
          

250  
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No. รำยกำร พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 
เม.ย.-
61  รวม  

3.2 งำนติดต้ังอุปกรณ์โสตฯ 0 4 5 3 8 3 5 10 7 9 1  - 
            

55  

3.3 
ซ่อมบ ำรุง/ตรวจเช็คกระดำนแอคทีฟบอร์ด / E-
board 3 2 4 1 2 1 4 2 0 3 5  - 

            
27  

3.4 ตรวจเช็คและซ่อมแซมบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ 32 11 66 10 85 30 102 55 89 69 89  - 
          

638  

3.5 ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เนต 12 4 5 1 3 7 22 15 27 20 25  - 
          

141  

3.6 งำนติดต้ังคอมพิวเตอร์ 32 11 6 10 5 2 8 5 11 10 15  - 
          

115  

3.7 กำรบริกำรห้องประชุม 33 105 52 64 57 47 68 36 64 57 35  - 
          

618  

3.8 กำรยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯและอุปกรณ์เทคโนโลยี 3 7 8 10 6 4 3 4 2 0 3  - 
            

50  
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No. รำยกำร พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 
เม.ย.-
61  รวม  

               4 งำนระบบเครือข่ำยและแมข่่ำย (เครือข่ำย,แม่ข่ำย,ระบบ SWIS, CANTEEN,กล้องวงจรปิด) 

4.1  ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองแม่ข่ำย 1 6 2 8 5 3 4 2 3 2 4 -  
            

40  

4.2  ซ่อมบ ำรุงระบบเครือข่ำย 2 3 1 2 4 2 5 0 0 0 1  - 
            

20  

4.3  ซ่อมบ ำรุงระบบ SWIS 6 4 2 4 1 1 0 0 1 0 0  - 
            

19  

4.4  ซ่อมบ ำรุงระบบ CANTEEN 3 2 0 2 3 5 2 1 1 2 1 -  
            

22  

4.5 ซ่อมบ ำรุงระบบ กล้องวงจรปิด 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0   
            

10  

4.6 ซ่อมบ ำรุงระบบ Mas School 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2  - 
             
5  

4.7 กำรเข้ำชมเวปไซด์โรงเรียน 58,168 54,052 58,216 69,535 46,509 30,912 42,135 38,160 39,337 37,161 
   

60,641   - 
    

534,826  

4.8 กำรเขียนโปรแกรม - - - - - 1 6 4 5 4 3  - 
            

23  
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4.3  กำรพัฒนำบุคลำกร 
 

4.3.1 ตำรำงสำรสนเทศงำนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

จ ำนวนชั่วโมง จ ำนวนคน รวม 
เดือน  0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 90 ขึ้นไป  
พฤษภาคม 11 202           213 
มิถุนายน 11 202           213 
กรกฎาคม 1 73 68 70 1     213 
สิงหาคม 1 65 66 60 2 3 16 213 
กันยายน 1 65 66 60 2 3 16 213 
ตุลาคม 0 24 93 50 23 3 19 212 
พฤศจิกายน 0 23 91 51 22 4 21 212 
ธันวาคม 0 18 86 55 26 5 22 212 
มกราคม 0 18 83 57 25 7 22 212 
กุมภาพันธ ์ 0 1 53 59 44 22 33 212 
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4.3.2 ตำรำงแสดงกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร จ ำแนกประเภทกำรอบรม 
 

ล ำดับที ่ ชื่อกิจกรรม 
ร้อยละงบประมำณ 
ใช้ไป คงเหลือ 

4.3.3.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยในโรงเรียน 72.85 27.15 
4.3.3.2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยนอกโรงเรียน (ตำมหนังสือเชิญ) 68.37 31.63 
4.3.3.3 ประชุมอบรมสัมมนำตำมนโยบำยมูลนิธิ 61.47 38.53 
 ประชุมอบรมสัมมนาตามหนังสอืเชิญของนโยบายมูลนธิิฯ   
 ประชุมผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ   
 สอบคัดเลือกศึกษาหลักสูตรของมูลนิธ ิ   
4.3.3.4 ส่งผลงำนวิจัยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 0.00 100.00 
4.3.3.5 ทุนกำรศึกษำเรียนต่อปริญญำโทและปริญญำเอก 79.15 20.85 

รวม 69.39 30.61 
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4.3.3 กำรอบรม In-Service Training Program 
       ตารางแสดงรายละเอียดในการส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในโรงเรียน 
ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยละเอียด กลุ่มผู้เข้ำร่วม/คน 

1.  1-3 พ.ค. 60 สะเต็มทางไกล  ครูผู้สอน จ านวน 43 คน 
2.  11 พ.ค. 60 อบรม SWIS PLUS (การเขียนแผนงาน โครงการ) ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 201 คน 
3.  12 พ.ค. 60 อบรมหัวข้อ “Dynamic Group” ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 205 คน 
4.  13 พ.ค. 60 การเขียนแผนการสอนและการจัดกระบวนการสอน และ 

Service Mind 
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 205 คน 
5.  22 พ.ค. 60 อบรมเชิงปศิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ 

PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS 
จ านวน 20 คน 

6.  27 พ.ค. 60 อบรมเชิงปศิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลง
แผนงานโครงการในระบบ SWIS 

จ านวน 90 คน 

7.  21 มิ.ย. 60 SWIS PLUS เพื่อการท างานอยา่งมีความสุข จ านวน 101 คน 
8.  21 มิ.ย. 60 Samsung e-board เพื่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 47 คน 
9.  21 มิ.ย. 60 อบรมทบทวนการท าหลักสูตร  จ านวน 22 คน 
10.  5 ก.ค. 60 อบรมทบทวนการท าหลักสูตร  จ านวน 27 คน 
11.  8-9 ก.ค. 60 อบรมครูอายุงาน 1-10 ปี จ านวน 79 คน 
12.  12 ก.ค. 60 อบรมทบทวนการท าหลักสูตร  จ านวน 19 คน 
13.  17 ก.ค. 60 Learning with iPad จ านวน 22 คน 
14.  18-19 ก.ค. 60 อบรมทบทวนการท าหลักสูตร  จ านวน 26 คน 
15.  26 ก.ค. 60 การพัฒนาระบบประกนัให้ยั่งยืน จ านวน 205 คน 
16.  11 ส.ค. 60 ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 24 คน 
17.  6 ก.ย. 60 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การแบ่งปันความคิดเพื่อ

การพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อความยั่งยนื” 
จ านวน 18 คน 

18.  27 ก.ย. 60 การอบรมเชิงปศิบัติการเร่ือง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

จ านวน 114 คน 

19.  20 ต.ค. 60 การสอบระบบ TCAS  จ านวน 22 คน 
20.  25 ต.ค. 60 การทดสอบภาษาอังกฤษ จ านวน 203 คน 
21.  1 พ.ย. 60 รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ Social Network อาชญากรแฝงใน

โลก Social 
จ านวน 65 คน 

22.  1 พ.ย. 60 การอบรมทบทวนโปรแกรม SWIS จ านวน 60 คน 
23.  15 พ.ย. 60 อบรมทบทวนการท าแผนงาน โครงการ เพิ่มและแก้ไข

ข้อมูล การลงปศิทินแผนงาน 
จ านวน 60 คน 

24.  17 พ.ย. 60 อบรมทบทวนการเขียนแผนงานโครงการ ส าหรับครูและ
บุคคลากรที่รับผดิชอบแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 60 คน 

25.  29 พ.ย. 60 อบรมการใช้โปรแกรม coggle.it สร้าง My Map ให้กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร ์

จ านวน 18 คน 

26.  12-13 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปศิบัติการพัฒนาดนตรี จ านวน 6 คน 
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ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยละเอียด กลุ่มผู้เข้ำร่วม/คน 
27.  3 ม.ค. 61 การประชุมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนฯ จ านวน 176 คน 
28.  2 ก.พ. 61 อบรมการเขียน SAR ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน 
29.  24-25 มี.ค. 61 อบรมเชิงปศิบัติการ Scratch จ านวน 13 คน 

 รวม 29 ครั้ง  
 
2. กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยนอกโรงเรียน 
ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยละเอียด กลุ่มผู้เข้ำร่วม/คน 

1.  มิถุนายน 60 อบรมการแก้ปัญญาเด็กอ้วน ครูพวงไพร สายสกล 
2.  13-16 มิ.ย. 60 อบรมทบทวน ผกท. ส่วนภูมิภาค ม.พชร  ชัยสงคราม 
3.  4 ก.ค. 61 การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ชูจิง้ นอร์มอล ระยะ 4 ป ี 6 คน 
4.  6 ก.ค. 60 ท าดี ท าง่าย ให้เลือด ภาค 4 ม.ธัชธาริน หมวกทอง 
5.  12 ก.ค. 60 International Exams Officer  ม.รังสรรค์  พรพัฒนา 
6.  14 ก.ค. 60 การฝึกอบรมครูอนามัยในโรงเรียนและผู้น านักเรียน ครูพวงไพร  สายสกล 

ครูอัจฉรีย์  บุญเรือง 
7.  31 ก.ค.-4 ส.ค. 

60 
อบรมทักษะภาษาอังกฤษ  20 คน 

8.  กรกฎาคม 60 อบรมไข้เลือดออก ครูพวงไพร สายสกล 
9.  3 ส.ค. 2560 อบรมส่งเสริมคนพิการมีงานท างาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการ 
ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล 
ม.ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน 

10.  19-20 ส.ค. 60 การเข้าค่ายปศิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร   6 คน 
11.  12-13 ธ.ค. 60 ประชุมปศิบัติการผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชนเร่ืองการ

จัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ 
ครูกรรณิการ์ ดวงจิรประภา 

12.  21-23 ส.ค. 60 ค่ายพัฒนาผูน้ าโรงเรียน ม.ธัชธาริน หมวกทอง 
13.  31 ส.ค. 60 Dell EMC VDI Complete Solutions ม.รังสรรค์  พรพัฒนา 
14.  1 ก.ย. 60 High Performance Computing (HPC) Data Center ม.รังสรรค์  พรพัฒนา 
15.  1 ก.ย. 60 ดูงานการน าระบบ IT มาใช้บรหิารงาน 8 คน 
16.  26-27 ก.ย. 60 Sustainable Business Forum  ม.วรินทร วสุวัต 
17.  กันยายน 60 แนวคิดและทิศทางประเมินคุณภาพรอบ 4 ครูอรุณี  มงคล 

ครูมยุรี  ทรายแก้ว 
18.  กันยายน 60 อบรมการโต้วาท ี ครูชฎาพร สมนาม 
19.  14 ต.ค. 60 การช่วยชีวิตขัน้พื้นฐานส าหรับประชาชน ครูชฎาพร สมนาม 

ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนท์ 
20.  5-7 พ.ย. 60 Conference และการพฒันาความรู้ฯ  ม.รังสรรค์  พรพัฒนา 
21.  5-7 พ.ย. 60 ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ม.ธีระพงษ์  มณีวรรณ 
22.  17 พ.ย. 60 English Program 4.0 ม.วรินทร  วสุวัต 
23.  18 พ.ย. 60 การสัมมนาผู้ตัดสนิกีฬาบาสเกตบอล ประจ าปี 2560 ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล 
24.  25-30 พ.ย. 60 อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟตุซอลหลกัสูตร AFC Futsul ม.ภูมิ  แพทย์คดี 
25.  29 พ.ย. 60 แนวทางบริหารจัดการแรงงานตา่งด้าว ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ 

ม.ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน 
26.  2-3 ธ.ค. 60 เครื่องมือวัดและประเมินผล ม.ยุทธนา พงษ์เขียว 
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ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยละเอียด กลุ่มผู้เข้ำร่วม/คน 
ม.ชลธวัช มหายศนันท ์

27.  7-8 ธ.ค. 60 อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานที่ 3 ม.วรินทร วสุวัต 
28.  7-8 ธ.ค. 60 อบรมห้องสมุดมีชีวิต ครูเจริญศรี  ศรีจันทร์ดร 
29.  12-13 ธ.ค. 60 การอบรมเชิงปศิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มเพื่อ

ยกระดับ 
ครูกรรณิการ์ ดวงจิรประภา 

30.  17 ม.ค. 61 อบรมครูอนามัยและการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    ครูพวงไพร สายสกล 
31.  23 ม.ค. 61 อบรมเชิงปศิบัติการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อใน

สถานศึกษาและสถานรับเลีย้งเด็ก 
ครูพวงไพร สายสกล 

ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล 
32.  31 ม.ค. 61 อบรม พลังบวก"เด็กหลังห้อง" ม.เสถียร  ช่างเงิน 
33.  3-4 ก.พ. 61 Stem Education ครูนงลักษณ์ แอมบอส 
34.  7 ก.พ. 61 จิตตารมณ์มหาพรต  ม.จิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค์ 

ครูศศิน  ดาวด ี
35.  10 ก.พ. 61 วันการศึกษาเอกชน 212 คน 
36.   ศูนย์อบรม STEM ครูกรรณิการ์ ดวงจิรประภา 
37.  

 
การอบรมตามโครงการพัฒนาคณุภาพผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

6 คน 

38.  
 

อบรมหลักสูตรเทคโน ดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และหลักสตูร
ออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

6 คน 

 รวม 38 ครั้ง  
 
3. สัมมนำตำมนโยบำยของมูลนิธิฯ 
 
ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยละเอียด กลุ่มผู้เข้ำร่วม/จ ำนวน 

1.   ประชุมแก้ไขต ารากลางภาษาอังกฤษ 4 รายวิชา ครูสิริรัตน์  อิทธินภาพรรณ 
ครูจัสมิน วรรณา 

2.  5-6 มิ.ย. 60 การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครูอรุณี  มงคล 
3.  29-30 มิ.ย. 60 สัมมนาเชงิปศบิัติการครูอภิบาล ม.จิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยง 

ม.นเรนทร์ฤทธิ์  ต๊ะต้องใจ 
4.  11 พ.ย. 60 การประชุมก าหนดแนวทางการวิจัยฯ ครูดาริษา  แสงสินธุ ์

ครูธีริศรา ค าสิทธิ ์
ครูสมรัก ปริยะวาท ี

5.  2-4 ต.ค. 60 สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการ จ านวน 8 คน 

6.  5-7 ต.ค. 60 ปฐมนิเทศครูประจ าการใหม่ 2560 ครูประจ าการใหม่  
จ านวน 6 คน 

7.  10 พ.ย. 60 การอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรบัปรุง ปี 2560 ครูกรรณิการ์ ดวงจิรประภา 
 รวม 7 คร้ัง  
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4. จัดส่งบุคลำกรไปศึกษำดงูำนต่ำงประเทศ 
ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยละเอียด กลุ่มผู้เข้ำร่วม/จ ำนวน 

1. 
6 ต.ค.- 5 ธ.ค. 

59 

รับทุนการศึกษามลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ศึกษาหลักสูตรระยะสัน้ 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad 
ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 

ม.เมธี  สงวนทรัพย ์
ครูแสงสริิอรณ์ พุทรัตน์ฉายแสง 

ครูภาณุมาศ  ทองย้อย 
2. 

9 มี.ค.-7 พ.ค. 
60 

รับทุนการศึกษามลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ศึกษาหลักสูตรระยะสัน้ 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad 
ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 2 

ครูญาดา  กะราม 

 
5. สรุปหัวข้อกำรอบรม In-Service Training 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยละเอียด 
กลุ่มผู้เข้ำร่วม/

จ ำนวน 
1. 30 สิงหาคม 2560 การบันทึกข้อมูลแฟ้มผลงาน ในระบบ SWIS 57 คน 
2. 15 พฤศจิกายน 2560 อบรมทบทวนการลงแผนงาน SWIS และแนวทางการจัดท า

แผนงาน ปี 2561  
59 คน 

3. 29 พฤศจิกายน 2560 อบรมทบทวนการลงแผนงาน SWIS  37 คน 
4. 4 ธันวาคม 2560 การใช้ Google Drive 13 คน 
5. 6 ธันวาคม 2560 การเขียนจดหมาย ค าสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ  29 คน 

 
4.4 ตำรำงแสดงกำรสัมพันธ์กับชุมชน ปีกำรศึกษำ 2560 

          

เดือน 

โรงเรียนสนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก 
หน่วยงำนภำยนอกสนับสนนุกจิกรรมของโรงเรียน 

ร.ร.ให้ควำมร่วมมือ ร.ร.สนับสนนุกิจกรรม 

หน่วยงำนภำยนอก ของหน่วยงำนภำยนอก (จ ำนวนครั้ง) 

คร้ัง คน คร้ัง จ ำนวนเงิน ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ชุมชน อื่นๆ รวม 

 พ.ค.60 3 20 2             3,000  0 0 0 0 0 
 มิ.ย.60 40 6,802 3           82,532  1 1 0 0 2 

 ก.ค.60 32 2,593 4           11,000  1 0 0 0 1 
 ส.ค.60 21 4,698 6           29,250  1 3 9 6 19 
 ก.ย.60 8 670 2             6,360  5 4 8 0 17 

 ต.ค.60 10 331 1           10,000  1 2 3 0 6 
 พ.ย.60 12 6,874 4         208,500  1 1 0 0 2 

 ธ.ค.60 4 746 1             1,500  2 2 0 6 10 
 ม.ค.61 5 171 165         185,108  3 1 5 7 16 

 ก.พ.61 7 2,458 5           29,360  3 7 2 4 16 
 มี.ค.61 2 72 5             9,000  3 2 3 0 8 
 เม.ย.61 - - - - - - - - - 

ยอดรวม 144 25,435 198         575,610  21 23 30 23 97 
งำนประชำสัมพนัธ์และสัมพนัธ์ชมุชน   ฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 



- 89 - 
 

 

สำรสนเทศด้ำนที่ 5 
สำรสนเทศเพื่อกำรรำยงำน 
 
5.1 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนของโรงเรียนในอนำคต 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2559 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

มำตรฐำนที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี และมีสุนทรียภำพ      
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ      
(0.5 คะแนน) 

85.00 
91.65 

ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
(0.5 คะแนน) 

81.00 
83.11 

ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภยั อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ ( 1 คะแนน ) 

95.00 
96.03 

ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
(1 คะแนน ) 

86.00 
91.86 

ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ให้เกียรตผิู้อื่น ( 1 คะแนน ) 85.00 94.75 ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาศศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ และสร้างผลงานตามจินตนาการ ( 1 คะแนน ) 

80.00 
95.44 

ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 1 (เต็ม 5 คะแนน) 85.33 92.14 ดีเย่ียม   
มำตรฐำนที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสตูร (2 คะแนน) 80.00 99.10 ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคณุ  (1 คะแนน) 80.00 90.35 ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีต่่างกัน (1 คะแนน ) 82.00 89.53 ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า รว่มอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (1คะแนน) 80.00 90.11 ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 2  (เต็ม 5 คะแนน) 80.50 92.27 ดีเย่ียม   
มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองรักกำรเรียนรู้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว  (2 คะแนน) 

82.00 
83.33 

ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม (1 คะแนน ) 

82.00 
88.88 

ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรยีนรู้
ระหว่างกัน (1 คะแนน ) 

82.00 
86.00 

ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน (1 คะแนน ) 82.00 95.87 ดีเยี่ยม   
ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 3 (เต็ม 5 คะแนน) 82.00 88.52 ดีมำก   

มำตรฐำนที่ 4  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิด
สร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สมเหตุผล 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรือ่งที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสาร โดยการพูด
หรือเขียนตามความคดิของตนเอง  (2 คะแนน) 

82.00 
 

85.85 
ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน 82.00 86.61 ดีมาก   
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2559 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

(1คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ (1 คะแนน ) 

82.00 
89.56 

ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ       
(1 คะแนน ) 

82.00 
92.25 

ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 4 (เต็ม 5 คะแนน) 82.00 88.56 ดีเย่ียม   
มำตรฐำนที่ 5  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลกัสูตร      
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ์          
(1 คะแนน) 

86.00 
89.63 

ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
(1 คะแนน) 

90.00 
99.08 

ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
(2 คะแนน) 

90.00 
94.44 

ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที ่5.4  การทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (1 คะแนน) 80.00 100 ดีเยี่ยม   
ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 5 (เต็ม 5 คะแนน) 86.50 95.78    

มำตรฐำนที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1   วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ (2 คะแนน) 82.00 89.03 ดีมาก   
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2   ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง (1 คะแนน) 

82.00 
86.52 

ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ (1 คะแนน) 82.00 90.36 ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งช้ีที ่6.4   มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ (1 คะแนน) 

89.00 
91.33 

ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 6 (เต็ม 5 คะแนน) 83.75 89.31 ดีมำก   
มำตรฐำนที่ 7  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ครูมีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ (1 คะแนน ) 

80.00  
84.58 

ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  ครูมีการวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพของผู้เรยีน  (1 คะแนน ) 

81.00  
81.43 

ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ทีต่อบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (2 คะแนน ) 

80.00 81.16 ดีมาก 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบรบิทและภมูิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู้(1 คะแนน ) 

85.00 85.28 ดีมาก 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย(1 คะแนน ) 

83.00 83.31 
ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนทั้งด้าน
การเรยีนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค(1 คะแนน ) 

85.00 90.00 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผล ในการปรับปรุงการสอน (1 คะแนน ) 

82.00 92.64 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8  ครูประพฤติปศิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา(1 คะแนน ) 

87.00 94.57 
ดีเยี่ยม   
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2559 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเตม็เวลาเต็ม
ความสามารถ (1 คะแนน ) 

86.00 90.00 
ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 7(เต็ม 10 คะแนน) 83.22 87.00 ดีมาก   
มำตรฐำนที่ 8  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้น าและความคิดริเริม่ที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรยีน (1 คะแนน ) 

89.00 90.00 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือ ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ(2คะแนน ) 

88.00 92.50 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปศิบัติการ (2 คะแนน ) 

86.00 99.32 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ (2 คะแนน ) 

87.00 89.75 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา (1 คะแนน ) 

82.00 82.00 
ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา (2 คะแนน ) 

88.00 90.00 
ดีเยี่ยม   

***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 8 (เต็ม 10 คะแนน) 86.66 90.60 ดีเยี่ยม   
มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปศิบัตหิน้าท่ีตามระเบียบก าหนด 
(2 คะแนน ) 

90.00 98.84 ดีเยี่ยม   

ตวับ่งช้ีที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย (1 คะแนน ) 

88.00 97.22 ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 85.00 87.92 ดีเยี่ยม   
ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 9 (เต็ม 5 คะแนน) 87.66 94.66 ดีมำก   

มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมกีำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น          
(2 คะแนน) 

80.00 72.00 
ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิที่หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ (2 คะแนน ) 

81.00 89.00 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถและความถนดัและความสนใจของผู้เรียน (1 คะแนน ) 

82.00 86.00 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปศิบัติ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วยตนเอง (1 คะแนน ) 

82.00 84.00 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง
กาเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ (2 คะแนน ) 

80.00 83.77 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน (2 คะแนน ) 

89.00 89.62 
ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 10 ( เต็ม 10 คะแนน ) 82.33 84.06 ดีมำก   
มำตรฐำนที่ 11   สถำนศึกษำมกีำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริหำรที่      
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2559 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปศิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมรม่รื่นและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน (4 คะแนน ) 

82.00 
95.53 

ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้รียน (3 คะแนน ) 

80.00 95.19 
ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน ) 

85.00 91.40 
ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 11 ( เต็ม 10 คะแนน ) 82.33 90.10 ดีเย่ียม   
มำตรฐำนที่ 12 สถำนศกึษำมกีำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน ) 85.00 92.00 ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน ) 

86.00 93.40 ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา (1 คะแนน) 

86.00 87.50 ดีมาก   

ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (0.5 คะแนน ) 

82.00 90.00 ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง(0.5 คะแนน ) 

81.00 86.00 ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน  (1 คะแนน ) 

82.00 89.25 ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 12( เต็ม 5 คะแนน ) 83.66 89.69 ดีเย่ียม   
มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมกีำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนนุ  ให้สถำนศึกษำ
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

     

ตัวบ่งช้ีที่ 13.1 มีการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง (5 คะแนน ) 

86.00 
 

95.40 ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน ) 

85.00 
 

94.60 
ดเียี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 13 ( เต็ม 10 คะแนน ) 85.50 95.29 ดีเย่ียม   
มำตรฐำนที่ 14  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำและจุดเนน้ที่ก ำหนดขึ้น 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนบรรลตุามเปา้หมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศึกษา (3 คะแนน ) 

85.00 
88.60 

ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งช้ีที่ 14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศึกษา (2 คะแนน ) 

84.00 
90.09 

ดีเยี่ยม   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 14 ( เต็ม 5 คะแนน ) 84.50 89.34 ดีเยี่ยม   
มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้นตาม 73.00  ดีเยี่ยม   
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2559 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

แนวทางปศิรูปการศึกษา (3 คะแนน ) 89.90 
ตัวบ่งช้ีที่ 15.2  ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย (2 คะแนน ) 73.00 80.07 ดีมาก   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 15 (เต็ม 5 คะแนน ) 73.00 84.98 ดีมำก   
สรุปภำพรวมประเมินมำตรฐำนที่ 1 - 15      

มำตรฐำนที่ 6 (BSG.) อัตลักษณก์ำรศึกษำโรงเรียนในเครือมูลนิธฯิ “ยึดมั่น
สัจธรรม มีวิริยะอุตสำหะ รับผิดชอบต่อสังคม” 

     

6.1 ยึดมั่นสัจธรรม 80.00 90.04 ดีเยี่ยม   
6.2 มีวิริยะอุตสาหะ 84.00 91.91 ดีเยี่ยม   
6.3 รับผดิชอบต่อสังคม 80.00 88.98 ดีมาก   

ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 6 BSG 81.33 90.31 ดีเยี่ยม   
 

จากตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา กับผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา 
2558  พบว่า โรงเรียนใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในทั้งหมด 15 มาตรฐาน + 1 มาตรฐาน  (อัตลักษณ์การศึกษาใน
เครือมูลนิธิฯ) และจ านวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 86 ตัวบ่งช้ี  ซึ่งสรุปผลการเปรียบเทียบฯ ดังน้ี 

บรรลุค่าเป้าหมายมาตรฐานท่ีก าหนดไว้    จ านวน  85  ตัวบ่งช้ี   คิดเป็นร้อยละ 98.83  
ไม่บรรลุค่าเป้าหมายมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  จ านวน   1  ตัวบ่งช้ี   คิดเป็นร้อยละ 1.16 
โดยทางโรงเรียนได้วางแผนพัฒนาตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

 
จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนแต่ละด้ำน 

............................................ 
 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และตามที่โรงเรียนก าหนดเพิ่มในข้อ 9 คือ มีสุขภาพและสุนทรียภาพที่ดี 
2. ผู้เรยีนมีผลส าเรจ็/มผีลงานท่ีได้รบัรางวัลอย่างหลากหลายทั้งด้าน ดนตรี ศิลปะและกีฬา ในระดบันานาชาติระดบัประเทศและระดับ

จังหวัด ได้แก ่

2.1 1.ด.ช.ภราดา  ทัดประดษิฐ์  2. ด.ช.ศุวิจักข์  อนุดวง 3. ด.ช.ติณห์  ลิมปิต ิ4. ด.ช.ภราดร  ทัดประดิษฐ ์ 5.ด.ญ.จิรัชญา  
องอาจ ได้เข้ารอบก่อนรอบรองชนะเลิศ Hotwave Music Award 2017 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ 

2.2 ด.ช.พิเชษฐ์พงศ์  หิรัญจารุกร  รางวัลอันดบัที่ 7 เหรียญทอง การแข่งขันวงสตริงระดบั ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ 

2.3 นาย ยศภัทร  จรปัญญานนท ์รางวัลเหรียญทองแดง ที่ 3 การแข่งขันกรีฑา  IDEMITSU THAILAND  GRAND PRIX 2017 
2.4 นายนรุตม์ชัย ชัยนลินพฒัน์ ชนะเลิศ ชายคู่ รุ่น 17 ปี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชาย  การแข่งขันกีฬา

เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33  ชุมพร-ระนองเกมส์ และรางวลั การแข่งขัน ASTCE UNDONTHANI THONBURI 
Championship 2017   ณ สนามแบตมินตนัตรีเลิศ จ.อุดรธานี 

2.5 ด.ช.ชินดนัย  พงษพ์ัชราธรเทพ รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 แบคมินตัน ประเภทชายเดี่ยว จากการแข่งขัน SCG Junion 
Badminton Championships 2018 คร้ังที่ 38 
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3.  ผู้เรียนมีผลส าเร็จ/มผีลงานท่ีได้รบัรางวัลอย่างหลากหลายทั้งด้าน ตอบปัญหาภาษาไทย  สื่อเทคโนโลยี  ในระดับต่างๆ ท้ัง 
ระดับประเทศและจังหวดั  เช่น  

3.1 นายภัคพล   สินสุรินทร ์คะแนนสงูสุดอันดับที่ 2 ของประเทศ จากผลการสอบ Top Test วิชาภาษาไทย 
3.2 นายจตุภมูิ    ทรงค า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันการน าเสนอบทประพันธ์สรา้งสรรค ์
3.3 เด็กหญิงจดิาภา  วัฒนศิริ  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการกลา่วสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) งาน 

Thailand STEM Festival 2017 and ASEAN Academic Symposiu 
3.4 1. นายกรวิชญ์   หอมคล้าย 2. นายปวริศ   ดิลกวุฒสิิทธ์ิ  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้ง

ที่ 6 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2017       
3.5 1.นายพนธกร นวมครุฑ 2.นายจิณณส์ุธร เสวะกะ 3.นายธนดล หวังระบอบ  ผ่านการพิจารณคัดเลือกรอบท่ี 1 การแขง่ขัน

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20: NSC 2018 
3.6 1. นายนพรัตน์  ค านุ  2.น.ส. ปัญญาดา  ว่องวทัญญู  3.นายวรัชญ์  ดวงจิต  4.น.ส. กมลวรรณ  แสงค า และนายปติิภัทร กิตติ

รัตนชัยกุล นักเรียนระดับช้ัน ม.5 ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Creative Media Award) ระดับมัธยมศึกษา ผลงาน
สารคดีหนังสั้นเรื่อง “Dead End” ที่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับโรคซมึเศร้า ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2560 

3.7 1.นายก้องภูมิ  จีรัตน์  2.นายกิตตนิันท์  กันทะสี  3.นายนันทิพัฒน์  กันทิยะ 4.นายเขมทัศน์  ยะกันทา  5.นายเอกณัฐ  พินิจ
สอน ผู้เรยีนระดับช้ัน ม.ปลาย ไดร้ับรางวัลความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมยอดเยี่ยม จากการประกวด "โครงการสร้างสรรค์ 
ฉลาดคดิ ผลติข่าวกับพานาโซนคิ” Panasonic Kids Witness News 2017 จากผลงานคลิปวีดีโอเรื่อง “ซิ่นฝ้ายยกดอก” เมื่อ
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 

4. ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสนิใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลส่งผลให้ได้รับรางวัล
ระดับประเทศและจังหวดั เช่น  

4.1 1. นายกรวิชญ์   หอมคล้าย 2. นายปวริศ   ดิลกวุฒสิิทธ์ิ รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนตย์ุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั้งท่ี 6 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2017 

4.2 นายนพรัตน์  ค านุ  2.น.ส. ปัญญาดา  ว่องวทัญญู  3.นายวรัชญ์  ดวงจิต  4.น.ส. กมลวรรณ  แสงค า และนายปติิภัทร กิตติรตั
นชัยกุล นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไดร้ับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Creative Media Award) ระดับมัธยมศึกษา ผลงานสาร
คดีหนังสั้นเรื่อง “Dead End” ที่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 

4.3 1.นายก้องภูมิ  จีรัตน์  2.นายกิตตนิันท์  กันทะสี  3.นายนันทิพัฒน์  กันทิยะ  4.นายเขมทัศน์  ยะกันทา  5.นาย
เอกณัฐ  พินิจสอน ผู้เรียนระดับชัน้ ม.ปลาย ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมยอดเยีย่ม จากการประกวด 
"โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคดิ ผลติข่าวกับพานาโซนิค” Panasonic Kids Witness News 2017 จากผลงานคลิปวีดีโอเรื่อง 
“ซิ่นฝ้ายยกดอก” เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 

4.4 1.นายนาวินธิติ    จารุประชัย 2.นายณัฐวัฒน์    ชัยยอง ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Second Prize สาขา Biological 
Science จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ASEAN ในรายการ ASEAN  Students Science Project  

5 ผู้เรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 5 คน ได้คะแนนเตม็ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสาตร์และภาษาอังกฤษจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 1. ด.ญ. ณัฐวศา  กล่อมแก้ว  2. ด.ช. ชาคริต  ฉิมพล ี                    
3. ด.ช. กันตพัฒน์  วงศ์สาม  4.พงศ์พัฒน์  วัชโรทน   

6 ผู้เรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จ านวน 7 คน ได้คะแนนเตม็ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสาตร์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 1. ด.ญ. ฐิติชญา  ค าภิชัย  2. น.ส. ธันยพร  จันทรภัทร   3. นายภรภัทร  ก๋องเงิน     4.  
นายศรณัย์  ตันติวญิญพงศ์  5. นายเขตโสภณ  จ่าภา  6.นายณัฐกญัจน์  ชมชื่น   7. น.ส.กุลจิรา  กรรณกลุสุนทร 

7 ผู้เรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 3 คน ได้คะแนนเตม็ 100 คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 1. นายธนภัทร เจริญกิจเกษตร  2. นายปวริศ  ดิลกวุฒสิิทธ์ิ  3. นายฎบดี  กิตติวรรณ 

8 ผู้เรยีนสามารถ วางแผนการท างาน มุ่งมั่นพัฒนางาน ด าเนินการจนส าเรจ็ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  ท างานอย่างมีความสุข และภมูิใจใน
ผลงานของตนเอง  มีผลงานได้รับรางวัลระดับภาคและประเทศ ได้แก่   
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8.1    1.นายนาวินธิติ    จารุประชัย 2.นายณัฐวัฒน์    ชัยยอง ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Second Prize สาขา Biological Science 
จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ASEAN ในรายการ ASEAN  Students Science Project  

8.2    1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ระมิงค์วงศ์ 2. เด็กชายกัตพัฒน์  อนันตเรอืงเลิศ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
GLOBE Student Research Competition 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 

มีผู้เรียนที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตของร่างกายเมื่อเทียบน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วนร้อยละ 9.02 เริ่มอ้วนร้อย
ละ 5.49  ท้วมร้อยละ 4.13  ค่อนข้างผอมร้อยละ 1.94 และผอมร้อยละ 1.57  เฉลี่ยรวมร้อยละ 22.15 ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพครูและผู้เรียน งานกิจกรรมชมรมเด็กอ้วน  งานกีฬา ควรด าเนินการส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อ้วน เริ่มอ้วน ท้วม ค่อนข้างผอมและผอม ให้พัฒนาสุขภาพ
ทางกายที่แข็งแรง เช่น จัดกลุ่มผู้เรียนเข้าชมรมออกก าลังกาย   จัดกิจกรรมออกก าลังกายช่วงเย็นเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนในกลุ่มที่ยังต้องได้รับการ
พัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง  โดยมีการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้เรียน ครูประจ าช้ันและผู้ปกครอบรับทราบเป็นระยะ 

 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

จุดเด่น 

1. ครูประพฤติและปศิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวดัและประเทศ 
ได้แก ่

1.1  ครูนภัสกร  บางสายน้อย  ได้รับรางวัล ครูผูส้อนภาษาฝรั่งเศสดเีด่น ประจ าปี 2560 จากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ และ
รางวัลครดูีเด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

1.2 มาสเตอร์ปรีชา ตันวัฒนานันท์ ไดร้ับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูเอกชน ประจ าปี 2560 จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม ่

1.3 ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย์ ไดร้ับรางวัลเข็มทองค าเชิดชูเกียรติ ครูที่ปศบิัติหน้าที่ 30 ปี จากสมาคมโรงเรยีนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
1.4 ครูสุพัตรา  สุวรรณนารี ได้รับรางวัลเข็มทองค าเชิดชูเกียรติ ครูที่ปศบิัติหน้าที่ 30 ปี จากสมาคมโรงเรยีนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้บริหารใส่ใจรายละเอียดการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินงาน และมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน

อย่างใกล้ชิด 
4. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปศิบัติหน้าที่ ตามที่ระเบียบก าหนด และมีการก ากับติดตาม ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
5. โรงเรียนมีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน ได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ เช่น แผนการเรียน

ศิลป์-ค านวณ ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. โรงเรียนมีการพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค งานซอมบ ารุงอาคารสถานที่ ส่งเสริมการ อนุรักษ

พลังงานสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและคุ้มค่า  ให้มีสภาพแวดลอมบรรยากาศรมรื่น ปลอดภัย ก่อใหเกิดการเรียนการสอนและการ
ท างานที่ดีขึ้น อาทิเช่น ปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิงอาคารปีเตอร์ อาคารเซราฟิน เปลี่ยนหลอด LED ภายในโรงเรียนห้องเรียนห้อง
ปศิบัติ เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ า (เพื่อเพิ่มแสงสว่าง)   ติดตั้งโซล่าเซล เพิ่มเก้าอี้สนาม จ านวน 200 ตัว งานปรับปรุงห้องเรียน
ห้องปศิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  งานปรับปรุงห้อง Robot  เปลี่ยนกระดานอัฉริยะ ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุง
ลานจามจุรี เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนทุกห้องจ านวน 138 เครื่อง  เป็นต้น 
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7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัความรู้ เกี่ยวกับระบบประกันคณุภาพภายในตามกฎกระทรวง 
8. โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพภายในตามกฎกระทรวงครบ 8 ข้อ 
9. โรงเรียนน าเอามาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางทางด าเนินงานท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิฯ  

จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ยังไม่ครอบคลุมจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
2. มีการติดตามการใช้หลักสูตรจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ไม่มีการประเมินหลักสูตรอย่างชัดเจน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสตูรและวิชาการ ควรทบทวนวิธีการตรวจและวิธีการปรับ แกไ้ขตรวจเช็คใบงานการพัฒนาหลักสตูร
และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ให้สมบรูณ์ ครอบคลมุตามสาระ มาตรฐานและตัวช้ีวัดหลักสูตร 

2. หัวหน้างานหลักสตูร ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร ควรประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาหลักสตูร การใช้ในการจัดการเรยีนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

 มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

จุดเด่น 

โรงเรียนมีเครือข่ายและองค์กรในต่างประเทศ ที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และการท าข้อตกลง
ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น  
เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนำ 

- ไม่ม ี - 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

- ไม่ม ี - 

 มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

จุดเด่น 

โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่น  กิจกรรมผสานชีวิต  

จุดที่ควรพัฒนำใน   
- ไม่ม ี - 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ไม่ม ี - 

 มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
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จุดเด่น 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริงอย่างเป็นกระบวนการ ได้พัฒนาศักยภาพครบท้ัง  5 มิติ ทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ   

จุดที่ควรพัฒนำ 
ผลสัมฤทฺธ์ิของผูเ้รียนที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ออยู่ในระดับปานกลาง 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้เกี่ยวข้อง ควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
 
 

 
5.2  สรุปกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกำร
จัดกำรศึกษำ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2560 
(ค่ำเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน) 

ด้ำนนโยบำย
และกำร

บริหำรจัด
กำรศึกษำ 

ด้ำนหลักสูตร
วิชำกำร 

ด้ำนครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

ด้ำนผู้เรียน 
ด้ำนอำคำร
สถำนท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่ำเฉลี่ยรวม ร้อยละ แปลผล 

1.  ผู้ปกครอง 4.25 4.28 4.28 4.24 4.24 4.26 85.20 มำกที่สุด 
2.  ผู้เรียน 4.07 4.05 4.03 4.10 3.96 4.04 80.80 มำก 
3.  ครูและบุคลากร 3.92 3.97 3.87 3.65 3.83 3.85 77.00 มำก 
4.  ประชาชนท่ัวไป 4.11 4.28 4.28 4.35 4.25 85.00 มำกที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย/ร้อยละโดยรวม 4.10 82.00 มำก 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที ่  16 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสำรสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2560 
…………………………..……………………………..…………………………… 

 ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าระบบการบริหารงานสารสนเทศ  ของโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560  เพ่ือให้การด าเนินงานรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงานและพิจารณา
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนก่อนเผยแพร่ ประกอบด้วย   

ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ประธาน 
ภราดา อนุวัฒน์  วิภาคธ ารงคุณ  รองประธาน 
มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์  กรรมการ 
มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต  กรรมการ 
มาสเตอร์ธีรภัทร์  วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
มาสเตอรอ์านนท์  อินนันท์   กรรมการ 
ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม   กรรมการ 
ครูดาริษา  แสงสินธุ์   กรรมการ 
  

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวม และจ าท าระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนและฝ่ายที่ตน
สังกัด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง พร้อม
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันในรูปแบบต่างๆ แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 

มาสเตอร์อานนท์  อินนันท์   ประธาน 
มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก  รองประธาน  
มาสเตอรส์งกรานต์ ไชยวิวัฒน์มงคล  กรรมการ 
มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ  กรรมการ 
มาสเตอร์พิศณุ  พงศ์อุดม  กรรมการ 
มาสเตอร์อภิชาติ  ใจอินผล   กรรมการ 
มาสเตอร์สุรชัย  แสนทอน  กรรมการ 
มาสเตอร์สุพจน์  เทียมยศ   กรรมการ 
ครูสุทธิฉันท ์  ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ 
ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ  กรรมการ 
ครูญาดา  กะราม   กรรมการ 
ครูกมลวรรณ  ทะนัน   กรรมการ 



 

 

ครูจิตทิวา  หมื่นแสน  กรรมการ 
มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์  กรรมการ 
ครูมยุรี   ทรายแก้ว  กรรมการ 
มาสเตอร์ธราดร  จันทร์แสง  กรรมการและเขลานุการ 

 

3.  คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ มีหน้าที ่จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามหัวข้อที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อมูลสารสนเทศให้คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายที่ตนสังกัด ประกอบด้วย  

 

หัวข้อสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 1 สำรสนเทศพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ  

1.1  ข้อมูลทั่วไป   

  1.1.1 ช่ือ  ที่ตั้ง  สังกัดเขตพื้นที่ และระดับชั้นทีเปิดสอนของสถานศึกษา ครูอรณุีและ 

  1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา ครูพรรณวิไล 

  1.1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของสถานศกึษา  

    1.1.3.1 ปรัชญา  

    1.1.3.2  วิสัยทัศน์  

    1.1.3.3  วัตถุประสงค์  

    1.1.3.4  เป้าหมาย   

    1.1.3.5  นโยบาย   

  1.1.4  โครงสร้างการบรหิารงานของสถานศึกษา   

    1.1.4.1 แผนภูมโิครงสร้างของบรหิารงาน  

    1.1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  

  1.1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา ครูเยาวลักษณ์ และ 

    1.1.5.1  อาคารเรยีน ครูเดือนเพญ็ 

    1.1.5.2  อาคารประกอบ   

    1.1.5.3  สนามกีฬาและลานกิจกรรม   

  1.1.5.4  แหล่งส่งเสริมการเรียนรู ้  

  1.1.5.5  จุดบริการน้ าดื่ม   

  1.1.5.6  ถังดับเพลิง  

    1.1.5.7  กล้องวงจรปิด  

1.2  ข้อมูลนักเรียน   

  1.2.1 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน และเพศ ครูพิมพ์ลภัสร 

  1.1.2 จ านวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ครูพวงไพร  

    1.2.2.1  จ านวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกาย 
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    1.2.2.2  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั 
   1.2.3 จ านวนนักเรียนท่ีมีความแตกต่างจากนักเรียนปกต ิ ครูสมฤทัย  

    1.2.3.1  จ านวนนักเรียนท่ีมีปญัญาเลิศ 
     1.2.3.2  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องและเรียนร่วมในช้ันเรียน  

    1.2.3.3  จ านวนนักเรียนท่ีมีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

  1.2.4 จ านวนนักเรียนแทรกชั้น ลาพักการเรียน และลาออกระหว่างปีการศกึษา ครูพิมพ์ลภัสร 

  1.2.5 จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร  

  1.2.6 ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรยีน ปีการศึกษา 2557  ถึงปีการศึกษา 2559  

  1.2.7 สถิติการมาเรียนของนักเรียน จ าแนกเป็นระดบัช้ัน มาสเตอรส์ิริโรจน ์

1.3  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

  1.3.1 จ านวนครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ครูฤทัยวรรณ และ 

  1.3.2 จ านวนครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูสุทธิรักษ์ และ 

  1.3.3 จ านวนครูต่างประเทศ ครูญาดา 

  1.3.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.5 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.3.6 การมาปศบิัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.4  ข้อมูลสภำพชุมชน   

  1.4.1 สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรียน ม.ไชยวัฒน์ 

  1.4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง ครูพิมพ์ลภัสร 

  1.4.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน ม.ไชยวัฒน์ 
1.5 เกียรติยศและผลงำนที่ได้รับรำงวัล ปีกำรศึกษำ 2559 ม.ญาณินและครูจดิา

ภา 

 

1.5.1  ผลงานท่ีได้รับรางวัลของสถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา งานธุรการ 5 ฝ่าย  

  1.5.2 ผลงานท่ีได้รับรางวัลของนักเรียน   
    1.5.2.1  ผลงานท่ีได้รับรางวัลของนักเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูกมลวรรณและ 

ม.จักรกริช 

    1.5.2.2  ผลงานท่ีได้รับรางวัลของนักเรียนด้านกีฬา  จ าแนกตามประเภทกีฬา ครูจิตทิวา 

1.6  กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงสถำนศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และชมุชน ครูกฤติมา และ 

  1.6.1 รายชื่อคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ม.ไชยวัฒน์ 

  1.6.2 รายชื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน 
   1.6.3 รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ม.ธัชธาริน 

   1.6.4 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ม.ไชยวัฒน์ 
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  1.6.5 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ม.ไชยวัฒน์ 
 

หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน  

2.1  ผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 ม.พีรพงษ์ 

2.2  ผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  

2.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

2.4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  

2.5  ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  

2.6  การสอบวดัความรูท้างวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนธิิคณะเซนต์คาเบรียล  

   แห่งประเทศไทย  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3   

2.7  จ านวนผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน จ าแนกตามกลุ่มกจิกรรม ม.ธัชธารนิ และ 

  2.7.1 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูจิตทิวา 

    จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

  2.7.2 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

    จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

  2.7.3 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

    จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

  2.7.4 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

    จ าแนกตามกลุ่มกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560   

2.8  จ านวนผูเ้รียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

   2.8.1 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ท่ีผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   2.8.2 จ านวนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายท่ีผ่านกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 3 สารสนเทศเพื่อการบริหารดา้นวิชาการ  

3.1  หลกัสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา ครูกรรณิการแ์ละ 

  3.1.1 วสิัยทัศน์ ครูสุพรรณี 

  3.1.2 จุดหมายของหลักสูตร   

  3.1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ครูกรรณิการแ์ละ 

  3.1.4 คุณลักษณะอันพงึประสงค ์ ครูสุพรรณี 

  3.1.5 โครงสร้างหลักสูตรของสถานศกึษา  

  3.1.6 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน   

3.2  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

 

 

3.2.1 การวัดผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.พีรพงษ์  

 

3.2.2 การประเมินการอา่นคิดวเิคราะห์  

 

3.2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์  

 

3.2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

3.2.5 เกณฑ์การจบการศึกษาตามระดับชัน้    

    3.2.5.1   เกณฑ์การจบระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  

    3.2.5.2   เกณฑ์การจบระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  

 3.2.6 ขั้นตอนการตรวจสอบเวลาเรียน  

 3.2.7 แนวปฏบัิตกิารแก้ไขผลการเรียน  

3.3 การนิเทศการสอน ครูสมรักษ ์

3.4  งานวิจัย   

  3.4.1 งานวจิัยในชัน้เรียนของคร ู ครูธีริศรา 

  3.4.2 งานวจิัยของบุคลากรทางการศึกษา ครูธีริศรา 
 

หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 4 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

4.1  การจัดสรรงบประมาณและผลการด าเนินงานตามแผนฯ   

  4.1.1 ข้อมูลงบประมาณ ครูศศธิร (ตัน) 

    4.1.1.1  จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แยกตามฝ่าย) 

     4.1.1.2  สัดสว่นของงบประมาณ   

  4.1.2 รายงานผลการด าเนนิงาน ครูพรรณวไิล 



 

 

หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

    4.1.2.1  รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     4.1.2.1  รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี   

4.2 สภาพบรรยากาศการเรียนรู ้และสภาพการจัดการเรียนรู ้   

  4.2.1  การให้บริการด้านสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครูพวงไพร  

    4.2.1.1  สถิตกิารให้บริการของห้องพยาบาล จ าแนกตามระดับชัน้ 

     4.2.1.2  สถิตกิารให้บริการของห้องพยาบาล จ าแนกตามอาการของโรค ครูพวงไพร  

  4.2.2 แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน หรือ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   

    4.2.2.1  รายช่ือของแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ม.กมลวรรณ 

    4.2.2.2  บุคลากรท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญบรรยายพเิศษ  ปราชญช์าวบ้าน/ ครูจิตธิวา 

    ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒ ิที่สถานศกึษาเชญิมาใหค้วามรู้แก่ ม.ญาณิน 

    ครูและนักเรียน ม.จักรกรชิ 

  4.2.3 แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน   

    4.2.3.1  สถิตกิารใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ครูกมลวรรณ 

    4.2.3.2  ข้อมูลจ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์และเคร่ืองพร้ินเตอร์ ม.สงกรานต์  

       4.2.3.2.1  เครื่องคอมพวิเตอร์ท่ีใชเ้พื่อการเรียนการสอน 

        4.2.3.2.2  เครื่องคอมพวิเตอร์ท่ีใชเ้พื่อการสืบค้นขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  

       4.2.3.2.3  เครื่องคอมพวิเตอร์ท่ีใชภ้ายในหน่วยงานต่างๆ  

       4.2.3.2.4  เครื่องพร้ินเตอร์ ใชภ้ายในหน่วยงานต่างๆ  

       4.2.3.2.5  การเข้าชมเว็บไซดโ์รงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย  

    4.2.3.3  การให้บริการของห้องสมุด ครูเจรญิศรี และ 

       4.2.3.3.1  การให้บริการห้องสมุด จ าแนกรายเดอืน ครูรุ่งอรุณ 

       4.2.3.3.2  การให้บริการยืม-คืนหนังสือ จ าแนกรายเดอืน 

        4.2.3.3.3  การใช้หอ้งสนับสนุนการเรียนการสอน   

4.3 การพัฒนาบุคลากร ม.ญาณิน และ 

  4.3.1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จ าแนกช่ัวโมง ครูจิดาภา 

  4.3.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จ าแนกประเภทการอบรม   

  4.3.3 การอบรม In-Service Training Program   

  4.3.4 การศึกษาต่อของบุคลากร   

 4.3.5 การสง่แฟม้สะสมงาน (Portfolio)  

4.4 ความร่วมมอืระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

  4.4.1 การเข้ามาเยี่ยมชม ศกึษาดูงาน หรือขอใชส้ถานท่ีภายในโรงเรียน ครูสุทธิฉันท์ 



 

 

หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

  4.4.2 การให้ความร่วมมอืกับกจิกรรมและหนว่ยงานภายนอก งานธุรการ 5 ฝ่าย 

  4.4.3 โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมของหนว่ยงานภายนอก  

  4.4.4 หนว่ยงานภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  

  4.4.5 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ครูสุทธิฉันท์ 

   

 

 

 

 
 

หัวข้อสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน  

5.1  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ครูอรุณี 

5.2  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศกึษาภายในสถานศึกษา   

  5.2.1 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  

  5.2.2 วเิคราะห์ปัจจัยจากผลการประเมิน ครูอรุณี 

  5.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

5.3  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศกึษาจากภายนอกสถานศกึษา  

5.4  สรุปการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง (Stakeholders)  ครูธีริศรา 

   ต่อการจัดการศึกษาในดา้นต่างๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย    
 
 

4. คณะกรรมการด าเนินงานจัดเก็บสารสนเทศของโรงเรียนผ่านระบบ SWIS  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
จั ด ท า ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ฝ่ า ย ที่ สั ง กั ด  โดยรวบรวมผ่ า น ร ะ บ บ  SWIS แ ล ะ ร ะ บ บ อ่ื น ๆ 

ตลอดจนติดตามประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ แล้วสรุปผลการด าเนินงานส่งให้กับ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ในวันเวลาที่ก าหนด และหัวหน้าฝ่ายที่สังกัด โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

มาสเตอรฤ์ทธิยา  ศรีสวนจิก ประธาน 
ครูสุทธิฉันท ์  ศุภไพบูลย์กิจ รองประธาน 
ครูญาดา  กะราม  กรรมการ 
ครูกมลวรรณ  ทะนัน  กรรมการ 
ครูจิตทิวา  หมื่นแสน กรรมการ 
มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ 
ครูมยุรี   ทรายแก้ว กรรมการ 
ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 

 

5. คณะกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบควำมถูกต้อง มีหน้ำที่ กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สารสนเทศในฝ่ายของตนเองที่รับผิดชอบทุกหัวข้อ โดยลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 

ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม  ประธาน 
ครูศศิธร   ค าวินิจ  กรรมการ 
มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา  กรรมการ 
ครูดวงมณี  ค าป่าแลว กรรมการ 
มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน กรรมการ 
ครูดาริษา  แสงสินธุ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

6. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่ม มีหน้าที่ประสานงานและอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลในการจัดท ารูปเล่ม 
สารสนเทศของโรงเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือน าเผยแพร่ต่อไป 

มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก   ประธาน   
มาสเตอร์ธราดร  จันทร์แสง   กรรมการ 
มาสเตอรพิ์ศณุ  พงศ์อุดม   กรรมการ 
มาสเตอร์สงกรานต์ ไชยวิวัฒน์มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งปศิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

สั่ง ณ วันที่   30    เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 
                       
 
 

 (ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์) 
       ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


