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	 ปีพุทธศักราช	 2561	 เป็นวาระอันเป็นมหามงคลของชนชาวไทย	 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	66	พรรษา	ในวันที่	28	กรกฎาคม	2561	
บราเดอร์ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ	 ได้โปรดประทานพระพร
อนัอดุมแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนานเป็นพระมิง่ขวญัของชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
	 นอกจากนี้	 ในปีพุทธศักราช	 2561	 เป็นวาระครบ	86	ปี	 แห่งการก่อตั้งโรงเรียน	ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่
โรงเรียนจะได้มีโอกาสทบทวนบทบาท	 หน้าที่	 ตลอดจนพันธกิจที่จะต้องด�าเนินต่อไปในอนาคต	 โดยความร่วมมือ
ของบุคลากรในโรงเรียน	 สมาคมศิษย์เก่า	 ตลอดจนสมาคมผู้ปกครองและคร	ู ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกท่านเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	 หากร่วมมือกันเราจะสามารถพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้ส�าเร็จภายใต้วิสัยทัศน	์
“โรงเรียนแห่งคุณภาพ และมาตรฐานสากล” ดังนั้น	 ทางโรงเรียนจึงก�าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในปีการศึกษา	2561	ดังนี้
	 1.	 ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ	อบอุ่น	อารี	มีคุณธรรม	คุณภาพสากล
	 2.	 พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร	การเรียนการสอน	การวัดและประเมินผล	การนิเทศ 
	 	 และวิจัย	และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	
	 3.	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน	 ผลการแข่งขันภายนอก	 การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่าง 
	 	 ประเทศ	
	 4.	 ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์	 Common	 European	 
	 	 Framework	of	Reference	(CEFR)	/	Cambridge	Standard,	YCT	Standard,	HSK	Standard,	 
	 	 DELF	Standard,	JLPT	Standard,	etc.
	 5.	 จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ	ความถนัด	ความสนใจ	และอาชีพที่คาดหวัง	
	 6.	 พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ	โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน	ทักษะการคิด	ทักษะ 
	 	 การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ	ทักษะการใช้เทคโนโลยี	การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	ควบคู่ไปกับ 
	 	 การสร้างขวัญและก�าลังใจ					
	 7.	 เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	 การ 
	 	 พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	ระบบประกันคุณภาพภายใน	วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก
	 8.	 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการด้วยระบบมาตรฐานสากล	 พร้อมทัง้น�าเทคโนโลยมีาเพิม่ประสทิธภิาพ	 
	 	 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

สารจากผู ้อ�านวยการ
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	 9.	 จัดตั้ง	ระดมทุน	และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 10.	เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมและขยายเครอืข่ายความร่วมมอืกบัผูป้กครอง	 ศิษย์เก่า	 องค์กรทางการศกึษา	 และ 
	 	 องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
	 ส�าหรับการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา	 2561	 นั้น	 ทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใน
ห้องเรียนทุกห้อง	ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์	ห้องน�้า	สระว่ายน�า้	โรงอาหาร		ห้องเรียน	ห้องพักครู	ห้องท�างานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน	 น่าอยู่และอบอุ่น	 พร้อมทั้งพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	ในหัวข้อแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน	ปีการศึกษา	2561-2563	การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน		
การศึกษาพรรณนางาน		แผนปฏิบัติการประจ�าปี		การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน	ตลอดจนการเสวนาเรื่องความเป็น
เอกภาพและความร่วมมือ	โดยสมาคมศิษย์เก่า	และสมาคมผู้ปกครองและคร	ูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ตลอดระยะเวลาในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2561	โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นกัเรยีนอย่างหลากหลาย	อาท	ิกิจกรรมผสานชวีติ	กจิกรรมวนัสิง่แวดล้อมโลก	กจิกรรมวนัสนุทรภู	่กิจกรรมวนัไหว้ครู	
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ	 	 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา	 ค่ายปฏิบัติธรรม 
ค่าย	Gifted	การประกวดร้องเพลงเวทสีขุสนัต์	การประกวดสภุาพบรุษุ	MC	สุภาพสตรมีงฟอร์ต		การสอบ	Dictation	
เป็นต้น	ซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรงแก่นักเรียน	และช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลครบทั้ง	 5	มิต	ิคือ	มิติด้าน
ร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	และจิตวิญญาณ
 แต่เหตกุารณ์ทีส่ร้างความเศร้าเสยีใจให้แก่โรงเรยีนเป็นอย่างมาก คอื การจากไปของบราเดอร์โยเซฟ    องัเดร 
เกแก็ง ในวัย 97 ปี  ผู้อุทิศตนในชีวิตนักบวช 80 ปี ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาในแผ่นดินสยาม 70 ปี ผู้อุทิศตน
เพื่อการศึกษาในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 54 ปี ผู้ที่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ของชาวมงฟอร์ต  แต่การจากไปของ 
บราเดอร์อังเดร เป็นเพียงการละสังขาร คุณงามความดีของบราเดอร์ จะยังคงอยู่ในดวงใจของชาวมงฟอร์ต 
อย่างมิรู้ลืมตลอดกาล
	 ในวนัเสาร์ที	่ 27	 ตลุาคม	 2561	 ทางโรงเรยีนขอเชญิผูป้กครองทกุท่านมาร่วมประชมุใน	 “วนัผูป้กครองพบคร”ู 
ครั้งที่	 2/2561	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1.	 รับทราบข้อมูล	ข่าวสาร	ความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียน	2.	 รับทราบ
พฒันาการทางการเรยีนของนกัเรยีน	และรับผลการเรยีนภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2561		3.	รบัช�าระค่าลงทะเบยีนเรยีน	
ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2561																	
									 สุดท้ายนี้	บราเดอร์ขอขอบคุณ	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	ท่านผู้ปกครอง	ศิษย์เก่า	ตลอด
จนบุคลากรในโรงเรียนทุกคน	ที่ร่วมมือร่วมใจพัฒนาโรงเรียนในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษานี้	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านในภาคเรียนต่อไป	 	 บราเดอร์ขอวิงวอนพระเป็นเจ้า	 	 แม่พระแห่งอัสสัมชัญ 
นกับญุหลยุส์	มารย์ี	กรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	องค์อปุถมัภ์ของโรงเรยีน	ได้ประทานพระพรอนัอดุมแก่ทกุท่านให้มคีวามสุข	
ความเจริญ	มีสุขภาพแข็งแรง	และเต็มเปี่ยมไปด้วยพละก�าลังในการด�าเนินชีวิตต่อไป

   

ภราดา	ดร.ศักดา		สกนธวัฒน์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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ขอขอบคณุ ภาพจาก https://oer.learn.in.th/search_detail/result/44547

	 นบัเป็นเวลา	2	ปีแล้ว	ทีพ่สกนกิรชาวไทยสญูเสยีพระมหากษตัรย์ิอนัเป็นรกัยิง่		ซึง่ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุ	

อย่างหาทีส่ดุมไิด้	 และเพ่ือเป็นการน้อมร�าลกึพระมหากรณุาธคิณุ	 ลกูมงฟอร์ตได้มุง่มัน่ท�าความดสีานต่อความด ี

ที่พ่อท�า

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์

13	ตุลาคม	วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

ลูกมงฟอร์ตน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	

สานต่อที่พ่อท�า
MC NEWS4
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	 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/1	 และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/1	 จ�านวน	 115	 คน	 ร่วมกับต�ารวจภูธร

จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่	บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

จิตอาสาท�าความดี	ปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด	และพัฒนาทางเดินเท้าถนน

มหิดล	 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหา 

วชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 28	กรกฎาคม	 2561	 เพื่อสืบสาน 

พระราชปณิธานพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	

ณ	บริเวณทางเท้าถนนมหิดล	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2561
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มงฟอร์ตถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

มงฟอร์ตถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 โดยฝ่ายกิจการนักเรียน	 ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	
และวัฒนธรรม	 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 ครบรอบ	 66	 พรรษา	
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	และพธิถีวายเทยีนพรรษา	ประจ�าปีการศกึษา	2561	
	 ทั้งนี้	เพื่อเทิดพระเกียรติและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	ตลอดจนแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 10	 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย	
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนา	 และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
เสียสละ	แบ่งปันในสิ่งที่ดีงาม	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561
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 ภราดา	ดร.ศักดา		สกนธวัฒน	์ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	
เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง	 ต้นไม้ประจ�าพระองค์	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	รัชกาลที่	10	เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	
ซึ่งตรงกับวันที	่20	กันยายน	2561	ร่วมกับตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น	ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มร่มเงาภายในโรงเรียน	 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทัศน์เสริม
สร้างบรรยากาศให้โรงเรียนร่มรื่น	 และให้นักเรียนตระหนักถึงความส�าคัญร่วมใจ
กนัอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยลยั	เมือ่วนัที	่19	กันยายน	2561
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พธิเีปิด

ชัน้	
ม.6

ช้ัน	ม
.2

	 นายทศันยั		บรูณปุกรณ์	นายกเทศมนตรนีครเชยีงใหม่	ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดกจิกรรม	Big	Cleaning	Day	

“MC	 รวมใจ	 คิดห่วงใยผนืโลก”	 เน่ืองในวนัสิง่แวดล้อมโลก	 พร้อมปลกูต้นไม้บรเิวณสระว่ายน�า้	 De	 Montfort	 

โดยกจิกรรมดงักล่าวมนีกัเรยีน	ครปูระจ�าชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	และชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ร่วมท�าความสะอาดบรเิวณ

ถนนด้านหน้าโรงเรยีน	และแนวรัว้ถนนเลยีบทางรถไฟ	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	เม่ือวนัที	่5	มถินุายน	2561	

	 นายทศันยั		บรูณปุกรณ์	นายกเทศมนตรนีครเชยีงใหม่	ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดกจิกรรม	Big	Cleaning	Day	

“MC	 รวมใจ	 คิดห่วงใยผนืโลก”	 เน่ืองในวนัสิง่แวดล้อมโลก	 พร้อมปลกูต้นไม้บรเิวณสระว่ายน�า้	 De	 Montfort	 

โดยกจิกรรมดงักล่าวมนีกัเรยีน	ครปูระจ�าชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	และชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ร่วมท�าความสะอาดบรเิวณ

ถนนด้านหน้าโรงเรยีน	และแนวรัว้ถนนเลยีบทางรถไฟ	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	เม่ือวนัที	่5	มถินุายน	2561	
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Big	Cleaning	Day	ร่วมพัฒนาสิง่แวดล้อม
	 ภราดา	 ดร.ศักดา	 สกนธวัฒน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	 เป็นประธานเปิดกจิกรรม 
Big	 Cleaning	 Day	 พัฒนาส่ิงแวดล้อม	 พร้อมปลกูต้นไม้บรเิวณลานหกูวาง	 โดยกิจกรรมดงักล่าวมนัีกเรียน 
ครูประจ�าชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	และชัน้มัธยมศกึษาปีที	่4	ร่วมท�าความสะอาดบรเิวณถนนด้านหน้าโรงเรยีน	และแนวร้ัว	
ถนนเลยีบทางรถไฟ	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2561
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	 เมือ่วนัที	่8	ตลุาคม	2561	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลัย	
สวนจติรลดา	พระราชวังดุสิต	พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 นายไชยวัฒน์	 อนุตระกูลชัย	 ผู้แทนบรษิัท	 เอส	
แอนด์	 เอส	มเีดยี	จ�ากัด	และคณะ	พร้อมด้วย	นายวงศพัทธ์	 	 วชิัยพันธ์	 และ	น.ส.ละออทัศน์	 	ปิยะกนษิฐ์กุล		
นักเรยีนโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย	ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศกึษา	ประจ�าปี	2560	รายการ	
“เวทีคนเก่ง”	เฝ้าทูลละอองพระบาท	รับพระราชทานรางวัลชนะเลศิ

รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา ประจ�าปี 2560 รายการ “เวทีคนเก่ง”
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	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 จัดวจนพิธีกรรมสมโภช
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์	 และพิธีถวายพระพรชัยมงคล	
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่9	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	
บาทหลวงสายชล	คันยุไล	คณะเยซูอิต	 เป็นประธานในพิธี	
พร้อมด้วยคณะภราดา	 คณะที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	 คณะครู	
นักเรียน	และตัวแทนผู้ปกครอง	เข้าร่วมพิธี	ณ	ลานจามจุรี	
เมื่อวันที	่10	สิงหาคม	2561

วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
และพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

ณ ลานจามจุรี  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
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บทถวายโรงเรียนแด่แม่พระ
	 ข้าแต่แม่พระแม่มารีย์	 พระมารดา
และองค์อุปถัมภ์ของพวกลูก	 พวกลูก
ขอบพระคุณพระแม่ที่ได้อวยพระพร
ปกป้องรักษาโรงเรียนของพวกลูก
ตลอดมา	และในวนันีพ้วกลกูขอรือ้ฟ้ืน
ความตั้งใจเดิม	 ขอถวายโรงเรียน	
คณะผู้บริหาร	 คณะคร	ู ผู้ปกครอง 
ผู ้ร ่วมงาน	 รวมทั้งผู ้มีพระคุณต่อ
โรงเรยีนทุกท่าน	และนกัเรยีนทกุคน	
แด่พระแม่
	 ขอพระแม่โปรดให้โรงเรียนนี้มี
บรรยากาศแห ่ งความรักสามัคค	ี
ความสันติสุข	 และสงบเรียบร้อย	

ให้ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายทั้งกายและจิต	 ให้ผู ้อบรมเปี่ยมด้วย
พระคุณแห่งความรู้	ความปรีชาสามารถ	ความย�าเกรงพระองค์	และให้
นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี้เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน	 จะได้เข้าใจวิชา
ท่ีศึกษาจดจ�ารับการอบรม	 และน�าเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน 
ให้มีวิริยะอุตสาหะในการฝึกตน	เพ่ือจะเป็นคนดีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
สังคม	
	 ข้าแต่พระแม่มารีย์	 พวกลูกทั้งหลายวิงวอนพระแม่	 โปรดภาวนา
ส�าหรับพวกลูกทุกคนด้วยเทอญ	อาเมน

สมโภชพระนางมารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
	 ชาวมงฟอร์ตทุกคนรู้จักและให้ความเคารพ	 “แม่พระ”	 องค์อุปถัมภ์ของ
โรงเรียนซึ่งใช้นาม	 “อัสสัมชัญ”	 ซึ่งหมายถึงการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้ง
กายและวิญญาณของพระนางมารีอา	
				 คริสตชนเชื่อว่า	 “พระแม่มารีอา”	 คือพระมารดาขององค์พระคริสต์	
ปฏิสนธิอันนิรมลด้วยอานุภาพแห่งองค์พระจิตเจ้า	 พระนางได้รับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ	 พระนางเป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
ทุกประการ	 คริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกมีความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีย์	
หรือคริสตชนเรียกว่า	“แม่พระ”	
					วนัแม่พระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค์	ตรงกบัวนัที	่15	สงิหาคม	ของทกุปี	
โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจะเฉลิมฉลองการสมโภชพระนางมารีอาได้รับ
เกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ	 พร้อมกันกับพิธีถวายพระพรชัยมงคล	
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	
ในรัชกาลที่	9
	 ซึ่งได้จัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ	 แห่พระรูป	 และวางพวงมาลัย
พุ่มดอกไม	้เพื่อเป็นการสักการะและเทิดเกียรติของแม่พระของชาวมงฟอร์ต

12
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	 คณุพ่อยอห์น	บปัตสิต์	ประจวบโชค	ตรโีสภา	ประจ�าวดัวดัคาทอลกิไมเกิล้	

การกีอยส์	และจติตาภบิาลประจ�าบ้านธดิารกัษ์	จอมทอง	ให้เกยีรตปิระกอบ

พธิสีดดุนีกับญุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	เพ่ือระลกึถงึวนัสถาปนา

ขึน้เป็นนกับญุ	เมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	ค.ศ.1977	พร้อมกนันี	้ภราดา	

ดร.ศกัดา	สกนธวัฒน์		ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	ได้มอบโล่	

ประกาศเกยีรตคิณุให้แก่ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	 ผูอ้ทุศิตนปฏบิตัิ

หน้าทีอ่ย่างสม�า่เสมอ	โดยไม่มสีถติขิาด	ลา	และมาสาย	ประจ�าปีการศึกษา	

2560	ทีผ่่านมา	เพ่ือให้เป็นเกยีรตปิระวตัแิก่คร	ูบคุลากร	และเป็นตัวอย่าง

ที่ประจักษ์แก่ครู	นักเรียนต่อไป	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	เมือ่วนัที	่24	

กรกฎาคม	2561
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	 ท่านไม่เคยดิ้นรนเพื่อขอสิ่งใด	ไม่เคย

ขอรางวัลจากใคร	ท่านไม่เคยได้รับเกยีรตสิูงส่ง

ด้วยโล่	หรอืเกยีรตบิัตรใดจากหน่วยงาน	หรอื

องค์กรใด	ไม่ว่าระดับใดๆ	ก็ตาม	แต่ท่านกลับได้

ให้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้าม	คอือยู่ในความดงีาม

ความเสยีสละ	ความสมถะ	ความเรยีบง่าย	สมเกยีรติ

ของการถวายตัวเป็นภราดา	ผู้รับใช้งานของ

พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านยดึมั่นมาตลอดชวีติ

บราเดอร์อังเดรปฏบิัตตินเสมอต้นเสมอปลาย

อุทศิตนเพื่อผู้อื่น	และคงอยู่ในใจของผู้คนที่เคยได้รู้จัก

ท่านอย่างไม่มวีันลบเลอืน

ความประทับใจที่มตี่อภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

มาสเตอร์เสน่ห์  ค�าวนิจิ 

ครูอาวุโสเกษียณโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย

	 ในยคุแห่งความรุง่เรอืงของโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย	เมือ่กว่า	50	ปี	

ก่อนจนถงึยุคปัจจุบัน	 ล้วนมบีุคคลส�าคัญหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับโรงเรยีน

มงฟอร์ตวทิยาลัย	 เป็นบรรพชนที่มสี่วนร่วมสร้างประวัตศิาสตร์ความเป็น

มาของโรงเรยีนที่น่าจดจ�า		
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	 หนึง่ในบคุคลทีส่�าคญัต่อการร่วมสร้างประวตัศิาสตร์	 ด้านความเป็นเลศิ	 ในการ

จดัการศกึษาของโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย	 ให้เป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไปในจงัหวดัเชยีงใหม่	

มชีือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่	 16	 จงัหวดัในภาคเหนอืและถงึระดับประเทศในเวลาต่อมา	 คอืผลงาน

ของบราเดอร์อังเดร	 เกแกง็	 รวมอยูด้่วยอย่างแน่นอน	 	 ดงันัน้ไม่ว่าโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั

จะเปลีย่นแปลง	 และพฒันาให้ก้าวหน้าไปในทศิทางใด	อย่างไร	 	 อกีทัง้ท่านอธกิารแต่ละท่าน	

(ภายหลังได้เรียกว่า	“ผู้อ�านวยการโรงเรียน”)	ที่ได้รับหน้าที่มอบหมายจากมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรยีลให้มาเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนจะเปลีย่นไปคนแล้วคนเล่า	 แต่ท่านบราเดอร์องัเดร	

กย็งัคงยนืหยดัอยูคู่ก่บัโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัยมาอย่างต่อเนือ่งมัน่คง		

	 นบัเวลาจนถงึปัจจบุนั	 บราเดอร์องัเดรได้ปฏบิตัหิน้าทีส่�าคญัๆ	 ในโรงเรยีนมงฟอร์ต

วทิยาลยัมามากกว่า	60	 ปี	 เรือ่งราวเกีย่วกับบราเดอร์องัเดรจงึสมควรทีจ่ะมกีารบนัทกึ	 และ

กล่าวถงึในคณุปูการของท่านทีม่ต่ีอโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	และท่านกไ็ด้สัง่สมประสบการณ์	รบั

รูเ้รือ่งราวประวตัศิาสตร์ทัง้หมดของโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยัมาอย่างต่อเนือ่งมากกว่าใครทัง้ปวง



MC NEWS16

	 ผมเองได้เข้ามาท�างานที่โรงเรียนมงฟอร์ต

วทิยาลยั	ตัง้แต่ปีการศกึษา	2514		จนเกษยีณอายกุาร

ท�างานไปเมือ่ปีการศกึษา	2552		รวมเวลาทีผ่มได้รูจ้กั

และร่วมงานกบับราเดอร์อังเดรนานถงึ	 38	 ปีเตม็ 

บราเดอร์องัเดรถอืเป็นคณุครทูีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ในการสอน	 การก�ากบัดแูล	 อบรมสัง่สอนและการ

บริหารจัดการครบทุกเรื่องในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายมาตัง้แต่ต้น	 บราเดอร์อังเดร	 สอนวชิาเคม	ี และ

พชีคณติ	 ผมเป็นครผููส้อนระดบัชัน้มธัยมปลายมาโดยตลอด	

รบัผดิชอบสอนวชิาสงัคมศกึษา	 และเป็นครูแนะแนว

การศกึษาต่อให้เดก็ชัน้มธัยมปลายด้วย		

	 จากครูน้อยจนได้เป็นครใูหญ่ของโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย	 ผมเคยเป็นผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาโดยตรงของท่าน	

บราเดอร์อังเดร	 ซึง่ในตอนเริม่ต้นชวีติครนูัน้	 ผมได้มายืน่ใบสมคัรเพือ่เข้ามาท�างานในโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย	 ซึง่ท่าน

อธกิารโรงเรยีนในขณะนัน้	 (บราเดอร์อลิเดอฟองโซ)	 ได้ส่งผมต่อ	 เพือ่ให้บราเดอร์องัเดรเป็นคนสัมภาษณ์ผมโดยตรง 

บราเดอร์องัเดรคยุกบัผมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่	ซึง่ผมก็ฟังรูเ้รือ่งได้ไม่หมด	เพราะค่อนข้างตืน่เต้นและตกใจ	ประกอบ

กบัภาษาองักฤษของผมกอ่็อนแอมากในช่วงเวลานัน้	 	 ทัง้ๆ	ทีว่ชิาโททีผ่มเลอืกตอนเรยีนในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เป็นวชิา

ภาษาองักฤษ	บราเดอร์อังเดรกร็บัผมเข้าเป็นครูของโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัยทนัท	ี 	 โดยให้สอนวชิาสังคมศกึษา	 (Social	

Study)	และภาษาองักฤษอ่าน	(Reading	Comprehension)	ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	ม.ศ.4	และ	ม.ศ.5	(ปัจจบุนั	

พ.ศ.2561	คอืชัน้	ม.5	และชัน้	ม.6)	ซึง่ในตอนนัน้โรงเรยีนของเรามเีฉพาะแผนกวทิยาศาสตร์	ม.ศ.4	ม	ี3	ห้อง	ม.ศ.5	ม ี

2	ห้อง	มมีาสเตอร์ประจ�าเพยีง	4	คนเท่านัน้	ซึง่นอกจากบราเดอร์องัเดรแล้ว	ก็ยงัมมีาสเตอร์สมบญุ		ศุกระศร	สอนวชิา

ภาษาไทย		มาสเตอร์อนิทร์ส่ง		จติต์เกษม	สอนวชิาคณติศาสตร์	เลขาคณติ	และตรโีกณมติ	ิมาสเตอร์ปีเตอร์		เคจ	ีสอน

วชิาภาษาองักฤษหลกั	 (English	 Construction)	 และมอีาจารย์พเิศษจามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 และมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

อกีสองสามท่านสอนวชิาฟิสกิส์	และชวีวทิยา)

	 บราเดอร์อังเดร	ดแูลเอาใจใส่ทัง้ครทูมีทีส่อนในระดับชัน้มธัยมปลาย	และดแูลเอาใจใส่ทุม่เทในการสอนวชิาเคม	ี

และวชิาคณติศาสตร์พชีคณติ		ท่านสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ล้วนๆ	ทัง้การพูดการเขยีนและการฟัง	อกีทัง้ต้องคอย

ก�ากบัดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	 ความประพฤตขิองนกัเรยีนมธัยมปลายอย่างสุดความสามารถร่วมกับมาสเตอร์

คนอืน่ๆ	 	 บราเดอร์องัเดรท�างานทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์	 เพือ่ดูแลคณุครแูละนกัเรยีนในระดับนี้ให้มคีวามยอดเยีย่มในทกุๆ	

ด้าน		ซึ่งขณะนัน้เป็นนักเรยีนชายล้วนที่มอีายุมากกว่านักเรยีนในระดับอื่น	และนักเรยีนยังมรี่างกายก�าลังเจรญิเตบิโต

เต็มที่มพีลังและความซุกซนมากที่สุดในโรงเรยีน	 (โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัยเพิ่งจะเปิดรับนักเรยีนหญงิเข้ามาเรยีน

ร่วมเมื่อปีการศกึษา	2518	)	
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1. ด้านการครองตน 	 บราเดอร์อังเดร	 ได้รับพระพรที่บรสิุทธ์อันอุดมด้วยพระหรรษทานจากพระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงพระกรุณาโดยแท้	 งานของของบราเดอร์อังเดร	 จงึเป็นการรับใช้พระเป็นเจ้าอย่างสุดชวีติจติใจในทุกๆ	

เรื่องอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ	ท่านปฏิบัตตินตามความเชื่อศรัทธาอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง	ทราบว่าท่าน

ไปวัดพระหฤทัยทุกเช้า	และไปโบสถ์ทุกวันอาทติย์ไม่เคยขาด	ท่านเป็นแบบอย่างของการมาท�าหน้าที่ของครูผู้มี

จติวญิญาณของความเป็นครูสูงมาก	 มคีวามรักเด็กนักเรยีนด้วยความเมตตากรุณา	 และเอาใจใส่เด็กเป็นราย

บุคคล	 ท่านไม่ได้แต่งงานไม่มลีูกของตนเอง	 แต่กลับมคีนหนุ่มสาววัยรุ่นมากมายมาสมัครเป็นลูกศษิย์ของท่าน	

และท่านก็รักและเอาใส่เยี่ยงลูกแท้ๆ	ทุกคน	แล้วจะมใีครลูกศษิย์คนไหนลมืท่านไปได้

 บราเดอร์อังเดร ถงึแม้ท่านจะท�างานอย่างหนักในวัน
ธรรมดาอยู่แล้ว แต่ในวันเสาร์ วันอาทติย์ ท่านก็ต้องก�ากับดูแล
คนงานท�าสวนดอกไม้ ปลูกและตัดแต่งต้นไม้ที่มอียู่มากมาย
ภายในบรเิวณโรงเรยีน และต้องไปดูแลบ้านพักคณะภราดาบน
ดอยสุเทพเป็นประจ�าอยู่อกีด้วย ผมจงึขอสรุปความประทับใจที่
มีต่อบราเดอร์อังเดรและผลงานของท่านเป็นเรื่องราวล�าดับได้ 
ดังนี้
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2. ด้านการครองคน 	ท่านปฏบิตัตินให้เหน็เสมอต้นเสมอปลาย	ท�าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	คอืมาสเตอร์	และคุณครู

ทกุคน	 ต้องกระตอืรอืร้นในทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม	 เพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์

ชวีติทีด่ใีห้เดก็นกัเรยีน	การตรงต่อเวลา	ความมรีะเบยีบ	การรักษาสาธารณสมบตั	ิและการพัฒนาตนเอง	ท่านเป็น

ทีร่กัเคารพของบรรดาผูป้กครอง	คณุคร	ูนกัเรยีน	และพเิศษสดุคอืนกัการภารโรง	ทีใ่ห้การนบัถอืท่านประดุจพ่อ

บงัเกดิเกล้ากนัเลยทเีดยีว	 บบีแตรรถยนต์เรยีกครัง้เดยีวนกัการวิง่กนัเข้ามาหาท่านอย่างไม่รรีอ	 เพือ่รบัค�าส่ังไป

ปฏบิตัอิย่างทนัอกทนัใจ	แอบหลับ	สุมหวั	ไม่อยูใ่นหน้าทีม่อบหมายกต็วัใครตวัมนั	เตรยีมรบัให้ดกีแ็ล้วกนั		งานเป็น

งานตายของสมาชกิในครอบครวันกัการภารโรง	 ท่านจะไปร่วมบ�าเพญ็กศุลไม่เคยขาดจนถงึวนัฌาปนกจิ	 ไม่ว่าจะ

ฝังหรอืเผา	จะพบท่านบราเดอร์องัเดรไปร่วมทกุครัง้ไป		
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3. ด้านการครองงาน 	งานของท่านไม่มทีีจ่ะต�าหน	ิเพราะงานทกุอย่าง
ท�าด้วยใจรกั	 มุง่มัน่สู่ความสุขความส�าเรจ็ร่วมกัน	 เท่าทีผ่มร่วมงานกบั
ท่านมานานนบัเวลาได้	 38	 ปี	 ท่านไม่เคยดิ้นรนเพือ่ขอสิง่ใด	 ไม่เคยขอ
รางวลัจากใคร	 ท่านไม่เคยได้รบัเกยีรตสูิงส่งด้วยโล่	 หรอืเกยีรตบิตัรใด
จากหน่วยงาน	หรอืองค์กรใด	ไม่ว่าระดบัใดๆ	ก็ตาม		แต่ท่านกลับได้ให้
ในสิง่ทีค่นส่วนใหญ่มองข้าม	 คอือยูใ่นความดงีาม	 ความเสยีสละ	 ความ
สมถะ	ความเรยีบง่าย	สมเกยีรตขิองการถวายตวัเป็นภราดา	ผูร้บัใช้งาน
ของพระผูเ้ป็นเจ้าทีท่่านยดึมัน่มาตลอดชวีติ	 	 บราเดอร์องัเดรปฏบิตัติน
เสมอต้นเสมอปลาย	 อทุศิตนเพือ่ผูอ้ืน่	 และคงอยูใ่นใจของผูค้นทีเ่คยได้
รูจ้กัท่านอย่างไม่มวีนัลบเลอืน	แม้ในปัจจบุนัท่านบราเดอร์องัเดร	ได้ผ่าน
ล่วงพ้นวยัของสังขารทีก่�าลังเดนิทางไปอย่างช้าๆ	 สูค่วามร่วงโรยไปตาม
กาลเวลาของสรรพสิง่	 จนอายทุ่านได้	 97	 ปี	 แห่งวถิชีวีติทีม่คีณุภาพ
เป่ียมล้นของท่าน	 จนกระทัง่ถงึวนัพพิากษาทีม่นษุย์ทกุคนต้องพบเจอ
ไม่มใีครหลุดพ้นไปได้	 ท่านบราเดอร์องัเดรเสยีชวีติลงอย่างสุขสงบด้วย
โรคชราเรื้อรงั	 สดุหนทางทีค่ณะแพทย์และพยาบาลจะรกัษาได้	 ณ 
โรงพยาบาลเชยีงใหม่ราม	 เพือ่สู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้าตามความ
เชือ่ของครสิต์ชน	 คนรุน่ใหม่	 นักเรยีนรุน่หลังๆ	 อาจรู้จกัท่านน้อยลง	
เพราะบทบาทในโรงเรียนของท่านที่ลดลงด้วยความชรา	 “ท่านเป็น
ประดจุดอกไม้งามทีไ่ม่อาจซื้อขายได้ด้วยเงนิด้วยทอง	แต่ท่านกลบัให้ใน
สิ่งที่เงินทองมิอาจซื้อหาได้คือการเป็นครูต้นแบบของชีวิตที่แท้ของ
คณุคร	ูและมาสเตอร์โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย”	ตลอดกาลนาน	
 ขอคารวะท่านด้วยดวงใจแห่งรกั	To	sir	with	Love,
Bro.	Joseph	André	Guéguen,	who	you	are	the	teacher	number	one.	
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วนจพิธีกรรมเชิญศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
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คณะภราดา คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ 
ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนาแด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
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คณะภราดา คณะซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ 
ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนาแด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สวดภาวนา วางดอกไม้และดินแด่ 
ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พิธีปลงศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 
ณ สุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

เมื่อวันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2561
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	 1.	 งานนโยบายและแผน
	 	 งานนโยบายและแผนได้ด�าเนินการนิเทศติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	ตามแผนยุทธศาสตร์
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 และแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละหน่วยงานด�าเนินงาน
ตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 2.	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
	 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ด�าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ครั้งที่	 1	ประจ�าปี
การศึกษา	2561	ในระหว่างวันที่	1	-	3	สิงหาคม	2561	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบประเมินผล	พัฒนา	
ปรับปรุง	อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

	 3.	งานบริหารบุคคล
 3.1	สรรหา	บรรจ	ุแต่งตั้ง	และถอดถอน
	 	 	 ปีการศึกษา	2561	มีบุคลากรใหม่ชาวไทย	ทั้งสิ้น	4	คน	ได้แก่
	 	 1)	ครูณัฐชฎาภา		นิมิตดี	 	 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 	 2)	ครูสิรินาฎ		จอมสวรรค์	 	 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
	 	 3)	มาสเตอร์ขวัญชัย		แจ้ใจ			 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
	 	 4)	ครูวันเพ็ญ		พิณทอง	 	 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 	 บุคลากรใหม่	ชาวต่างประเทศ	ทั้งสิ้น	7	คน	ได้แก่
	 	 1)	Mr.Parvez		Amlani		 	 สังกัดแผนการเรียน	English	Program
	 	 2)	Mr.Christopher		Seal	 	 สังกัดแผนการเรียน	English	Program
	 	 3)	Mr.Taylor		Massey	 	 สังกัดแผนการเรียน	English	Program
	 	 4)	Ms.Troimonet		Williams	 	 สังกัดแผนการเรียน	English	Program
	 	 5)	Ms.Navdeep		Kour	 	 สังกัดแผนการเรียนปกติ	
	 	 6)	Ms.Berlin		Villaverde	 	 สังกัดแผนการเรียนปกติ
	 	 7)	Mr.Anselmo		Magno	 	 สังกัดแผนการเรียนปกติ
 3.2	ส่งเสริมสวัสดิการ
	 	 1)	การมอบโล่ประกาศเกียรติครูผู้อุทิศตน	 ไม่ขาด	 ลา	 มาสาย	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 ซึ่งมีครูและ 
	 	 บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับโล่	จ�านวน	24	คน

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน	พ.ศ.	2561	-	2563 แผนปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษา		2561

ยุทธศาสตร์ที่ ฝ่าย

1
2
3
4
5
รวม

1.ธรุการ-การเงนิ
2.บรหิารทัว่ไป
3.ส�านกัผูอ้�านวยการ
4.วชิาการ
5.กจิการนกัเรยีน

5	ฝ่าย

จ�านวน จ�านวน

กลยุทธ์ งาน โครงการ กิจกรรม

6
4
4
2
1
17

5
5
8
8
6
32

0
0
3
9
2
14

13
29
62
72
51
227

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

11
41
8
10
3
73

สรุปการด�าเนินงานส�านักผู้อ�านวยการ
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	 	 2)	การมอบแหวนครูอายุงานนานปี	25	ปี	จ�านวน	3	คน	อายุงานนานปี	30	ปี	จ�านวน	3	คน	ดังนี้
	 	 -	 ครูอายุงานนานปี	25	ปี	ได้แก	่ม.นิวัต	ิอรุณวิไล		ครูเยาวลักษณ์		เลิศฐิติกุล		ม.อ�านวย	นนท์ศรี
	 	 -	 ครอูายงุานนานปี	30	ปี	ได้แก่	ม.กมล	กาบสุวรรณ	ครนูงลกัษณ์	ค�าไทย	ม.เมธาสิทธิ	์สขุประชาพันธ์
	 	 นอกจากการส่งเสริมด้านการปฏิบัติหน้าที่แล้ว	 ทางโรงเรียนยังได้ด�าเนินการส่งเสริมขวัญก�าลังใจให้กับ
บุคลากร	โดยการมีการมอบซองของขวัญแสดงความยินดีในเดือนเกิด	การเยี่ยมป่วย	การเยี่ยมคลอดบุตร	และการแสดง
ความเสียใจ	ซึ่งที่ผ่านมาได้ด�าเนินการแสดงความยินดีในเดือนเกิด	จ�านวน	55	คน	เยี่ยมป่วยจ�านวน	4	คน	และร่วม
แสดงความเสียใจในงานศพ	จ�านวน	3	งาน
 3.3	พัฒนาบุคลากร
	 	 1)	การพฒันาบคุลากรภายในโรงเรยีน	ได้แก่		การสมัมนาก่อนเปิดภาคเรยีน	ปีการศกึษา	2561		อบรมการ	
พฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน	อบรมการพฒันาเมอืงเชยีงใหม่	ยคุ	4.0	อบรมความรูเ้รือ่ง	พรบ.	คอมพิวเตอร์		
อบรมคุณค่าพระวรสารสู่การปฏิบัติ
	 	 2)	การพัฒนาบุคลากรภายนอกโรงเรียน	ได้แก่	อบรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในยุค	4.0	อบรม
การจัดท�าแบบทดสอบและแบบสอบถามใน	 Google	 Form	 อบรมการพัฒนาเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน	 ด้วย
กระบวนการ	PLC	อบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
	 	 3)	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ	(Teacher	Training)	ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนก�าหนด
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน	ต้องสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ	ระดับ	KET	ส่วนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ต้องสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ	TOEIC	ในระดับ	550	คะแนนขึ้นไป

	 4.	งานวิเทศสัมพันธ์
	 	 1)	โรงเรียนได้ด�าเนินการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน	 (MOU)	 กับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ 
	 	 	 และเอกชน	ภายในและภายนอกโรงเรียน	เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนของโรงเรยีน	ซึง่ในภาคเรยีนที	่1	ปีการศึกษา	 
	 	 	 2561	ได้มกีารท�า	MOU	จ�านวน	2	ฉบับ	ได้แก่	British	Council	และวทิยาลยันานาชาต	ิมหาวิทยาลยัมหดิล
	 	 2)	โรงเรยีนต้อนรบัองค์กรต่างประเทศในการเข้ามาให้ความรู	้และแนะแนวการศกึษาต่อ	จ�านวน	5	ครัง้	ได้แก่	
	 	 	 1)	 Yuxi	Normal	University	
	 	 	 2)	 American	Consul	General	
	 	 	 3)	 Morinomiya	University	
	 	 	 4)	 Aomori	Chuo	Gakuin		
	 	 	 5)	 Tokyo	University	
	 	 	 3)	 โรงเรียนได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน	จ�านวน	4	คน	จาก	3	มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น	ดังนี้	
	 	 	 	 1)	 Asahikawa	University	จ�านวน	2	คน	
	 	 	 	 2)	 Aomori	University	จ�านวน	1	คน		
	 	 	 	 3)	 Hirosaki	University	จ�านวน	1	คน
	 จากการที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ท�า	MOU	ร่วมกับสถาบันขงจื่อ	ซึ่งได้มีการจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อโรงเรียน	
มงฟอร์ตวิทยาลัย	 สถาบันขงจื่อจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่	 จ�านวน	 2	 คน	 ได้แก่	 Ms.Le	 Fei	 และ 
Ms.Yize	Yang	และรับครูจาก	Hunan	Institute	of	Science	and	Technology	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	Ms.Luo	Qin,	
Ms.Lu	Ying	และ	Ms.Tang	Lei

	 5.	งานวิจัยและพัฒนา
	 	 งานวิจัยและพัฒนาได้ด�าเนินงานส�ารวจความคิดเห็นต่อการกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน	ดังนี้
	 	 1)	ส�ารวจความคิดเห็นต่อการสัมมนาเปิดปีการศึกษา	2561	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	วันที่	10	-	12	 
	 	 พฤษภาคม	2561	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	
	 	 2)	ส�ารวจความคดิเหน็ต่อการจดักจิกรรม	Big	Cleaning	Day	วนัสิง่แวดล้อมโลก	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั
	 	 3)	ส�ารวจความพึงพอใจของผู้มารบับรกิารทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายธรุการ	-	การเงนิ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	
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	 	 4)	ส�ารวจความคิดเห็นต่อการอบรมหัวข้อ	 “การท�าวิจัยและนวัตกรรม”	 วันอาทิตย์ที่	 24	มิถุนายน	2561 
	 	 ณ	ห้องประชุมแอมบรอสิโอ
	 	 5)	ส�ารวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	ที่มีต่อภาพลักษณ์และการบริหารจัดการของ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
	 	 6)	ส�ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายส�านักผู ้อ�านวยการ	 โรงเรียน 
	 	 มงฟอร์ตวิทยาลัย	
	 	 7)	ส�ารวจความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	วันแม่แห่งชาติ	 วันศุกร์ที่	 10	สิงหาคม	 
	 	 พ.ศ.	2561	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
	 	 8)	ส�ารวจปัญหาการด�าเนินงานจัดสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	 
	 	 ปีการศึกษา	2562	(รอบ	Gifted	1)	
	 	 9)	ส�ารวจปัญหาการด�าเนินงานรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และระดับชั้น 
	 	 มัธยมศึกษาปีที่	4	ปีการศึกษา	2562	(รอบเรียนดี	และรอบ	Gifted)	
	 	 10)	ส�ารวจปัญหาการด�าเนินงานรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 4	ปีการศึกษา	 2562	 
	 	 (รอบภายใน)	วันเสาร์ที่	18	สิงหาคม	2561
	 และได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	ดังนี้
	 	 1)	เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน	 ครู	 และผู้ปกครอง	 หัวข้อวิจัยเรื่อง	 “การพัฒนาหลักสูตรชีวิตและ 
	 	 ครอบครัว	 ตามแนวทฤษฎีการกระท�าด้วนเหตุผลร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 ส�าหรับนักเรียน 
	 	 มัธยมศึกษาตอนต้น”	ของโรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	
	 	 2)	สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง	ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 
	 	 ของฝ่ายกิจการนักเรียน
	 	 3)	สร้างแบบส�ารวจความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ประเภท	 ก	 ข 
	 	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ของชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
	 	 4)	เก็บรวบรวมข้อมูล	ครูกลุ่มสาระภาษาไทย		คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	หัวข้อวิจัยเรื่อง	“การสร้าง 
	 	 ความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน”	ของศูนย์ประสานงานการศึกษา

	 6.	งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
	 	 1)	ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน	WIFI	INTERNET	(Wireless	LAN)		จ�านวน	30	จุด	ให้มี 
	 	 ประสิทธิภาพสูง	ให้สามารถใช้งานคลอบคลุมทั้งโรงเรียน
	 	 2)	ติดตั้งระบบกล้อง	 IP	 Camera	 จ�านวน	 32	 จุด	 เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย	 และเฝ้าระวัง 
	 	 ทรัพย์สินของโรงเรียน
	 	 3)	จัดอบรม	SWIS	ประจ�าทุกวันพุธที่	3	ของเดือน	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ	SWIS
	 	 4)	ติดต้ัง	Electronic	Blackboard	(E-Board)	เพือ่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอน	โดยใช้สือ่ดจิทิลั	Thailand	4.0
	 	 5)	ติดต้ัง	Video	Wall	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	เพื่อให้มีหอประชุมที่ทันสมัยในการด�าเนินงานของ 
	 	 โรงเรียนทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน	การประชุม	การอบรม	สัมมนา	และจัดกิจกรรมต่างๆ
 
	 7.	งานดนตรี
	 	 1)	ร่วมแสดงดนตรีร่วมกับพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน	ในวันที่	14	มิถุนายน	2561
	 	 2)	ร่วมแสดงดนตรใีนพธิบีชูาขอบพระคณุ	อทุศิแด่	ภราดา	โยเซฟ	องัเดร	เกแกง็	ในวนัที	่20	กรกฎาคม	2561
	 	 3)	ร่วมแสดงดนตรีในวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์	ในวันที่	10	สิงหาคม	2561
	 	 4)	วง	Overload	เข้าร่วมการประกวด	Hot	wave	Music	Awards	2018
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ประะมินคุณคุณภาพในการศึกษา	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2561

ติดตั้ง	Electronic	Blackboard	(E-Board)

ติดตั้ง	Video	Wall	และ	กล้อง	IP	Camera

ส่งเสริมขวัญก�าลังใจให้กับบุคลากรคลอดบุตรร่วมประกวดวงดนตรี
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	 จังหวัดสุโขทัย	เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยกว่า	700	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งค�าว่า	“สุโขทัย”	มาจากสองค�า	
“สุข+อุทัย”	 หมายถึง	 รุ่งอรุณแห่งความสุข	 รอยอดีตแห่งความรุ่งเรือง	 เห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
ศรีสัชนาลัย	ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ
	 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	โรงเรียมงฟอร์ตวิทยาลัย	ได้รับโอกาสอันดี
จากท่านผู้อ�านวยการ	ภราดา	ดร.	ศักดา	สกนธวัฒน์	ให้ด�าเนินโครงการสัมมนาครูผู้สอน	8	กลุ่มสาระฯ	เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้สอนภายในกลุ่มสาระฯ	 และพัฒนาด้านวิชาชีพ	 เนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระฯ	โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	เลือกเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	ช่วง
วันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา	(ระหว่างวันที	่27	–	28	กรกฎาคม	2561)
	 เช้าตรู่วันศุกร์ที่	27	กรกฎาคม	2561	ท่ามกลางสายฝนพร�า	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	
และวัฒนธรรม	จ�านวน	13	ท่าน	พร้อมกันบริเวณอนุสาวรีย์นักบุญมงฟอร์ต	เพื่อสักการะให้เกิดความเป็นสิริมงคลก่อน
ออกเดินทาง	โดยเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศของโรงเรียนไปตามเส้นทางเชียงใหม่	–	ล�าพูน	–	ล�าปาง	–	เถิน	–	
ทุ่งเสลี่ยม	–	สวรรคโลก	–	ศรีส�าโรง	ถึงจุดหมายแรก	 โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย	ทางโครงการฯ	
ต้อนรับเราด้วยอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ	ซ่ึงข้าวสวยและวัตถุดิบในการประกอบอาหารนั้น	ล้วนแต่เป็น	“อินทรีย์ 
(Organic)”	ทั้งสิ้น	หลังจากนั้น	คณะครูได้มีโอกาสนั่งรถอีแต๋นชมบรรยากาศรอบๆ	แวะแหล่งเรียนรู้เป็นฐานกิจกรรม
ต่างๆ	ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตชาวนา	การปลูกข้าว	และเทคนิคการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ	
	 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในภาคกลางวัน	ได้เข้าที่พัก	“ภูเก็บฝัน”	เพื่อเก็บสัมภาระและพักผ่อน	ก่อนที่จะออก
เดินทางไปส�ารวจวิถีชีวิตของชาวสุโขทัย	 ณ	 “ตลาดปสาน”	 ซึ่งจัดภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	 บรรยากาศ
อบอวลไปด้วยความเป็นเมืองเก่าประกอบกับอาหารท้องถิ่นหลากหลายให้เลือกเฟ้นกันตามอัธยาศัย
	 หลังจากที่อิ่มท้องและอิ่มใจจาก	“ตลาดปสาน”	แล้ว	ก็กลับเข้าที่พัก	เพื่อร่วมกันท�ากิจกรรม	World	Café	เพื่อ
ก�าหนดทิศทางและการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	
และวัฒนธรรม	 ตลอดจนให้แต่ละท่านมายืนกล่าวชื่นชมกันและกันทีละคน	 สะท้อนคิดความประทับใจในด้านต่างๆ	 แก่
กันและกัน	บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น	สัมผัสได้ซึ่งพลังอันหนึ่งเดียวที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้กลุ่มสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	บรรลุเป้าหมายต่างๆ	ที่วางไว้	โดยค�านึงถึงนักเรียนเป็นสูงสุด	และเพื่อเป็นการ
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น�าความโดดเด่นที่แต่ละท่านม	ีวางแผนอัตราก�าลังบุคลากรในปีการศึกษาถัดไป	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“Put	the	right	man	
on	the	right	job	in	the	right	time	at	the	right	place”	ก่อนทีจ่ะแยกย้ายกนัพกัผ่อนเกบ็แรงไว้ส�าหรบัวนัต่อไป
	 แสงแรกของวันเสาร์ที	่28	กรกฎาคม	2561	สาดส่องเข้ามาในห้องพัก	ประกอบกับเสียง	พูดคุยกันของคณะ
ครูที่ตื่นนอนแต่เช้า	เพื่อออกเดินทางไปยังตัวเมืองสุโขทัย	ตระเตรียมอาหารไปท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้า
พรรษา	 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม	 พระชนมพรรษา	 66	 พรรษา	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร	 ที่วัดตระพังทอง	 ซึ่งได้เห็นบรรยากาศตลาดเช้าและวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยและนักท่องเที่ยวที่ให้
ความสนใจกับวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
	 ช่วงสายๆ	วันเดียวกันนั้น	ออกเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกครั้ง	เพื่อร่วมกันท�ากิจกรรมปั่นรถ
ถีบเรียนรู้ประวัติศาสตร์	 โดยให้ครูผู้สอนแต่ละท่านมีโอกาสเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้	 สร้างการยอมรับแก่กันและกัน	
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครูสังคมมงฟอร์ต	ได้เป็นอย่างดี	โอกาสนี้	จึงเป็นการรับฟัง	ร่วมเรียนรู้	และชื่นชมกัน
และกัน	และไม่ลืมที่จะสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล	
	 หลังจากน�าเสนอข้อมูลสถานที่ส�าคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจนครบทุกฐาน	 ที่ก�าหนดไว้	 ก็ข้ามฝั่ง

มายังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค�าแหง	 เพื่อเยี่ยม
ชมและศึกษาข้อมูล	 ความเป็นมาและวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของชาวสุโขทัยในสมัยที่สุโขทัยเป็นราชธานี	ใช้
เวลาเพียงชั่วโมงเศษ	เวลาอาหารเที่ยงก็มาถึง	ได้แวะ
รบัประทานก๋วยเตีย๋วสโุขทยั	ซึง่ขึน้ชือ่ลอืชาด้านรสชาต	ิ
ที่เป็นเอกลักษณ	์แวะซื้อของฝากจากสุโขทัย	เช่น	ถั่ว
ทอดและขนมเกลียว
	 เมือ่สายฝนโปรยปรายอกีครัง้	เสมอืนเป็นสญัญาณว่า	
เวลาของกจิกรรมทีเ่ตม็ไปด้วยความรู	้และความสุขสิน้สดุ
ลงแล้ว	 ก็ออกเดินทางกลับสู่นพบุรีศรีนครพิงค์โดย
สวัสดิภาพ
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	 ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน	์ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	
เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันงดสูบบหุรีโ่ลก	2561	(World	No	Tobacco	Day)	
โดยได้รับเกยีรตจิาก	รตท.ธรียทุธ	ดวงสว่าง		รอง	สวป.สภ.แม่ปิง	วิทยากร
ต�ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์		ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับนักเรียน	พร้อมกันนี้ได้
ร่วมกันเทเหล้าเผาบุหรี่	 และนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันกล่าวค�าปฎิญาณตนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด	 ตามโครงกาสถานศึกษาสีขาวปอลดยาเสพติดและอบายมุข	
ณ	ลานจามจุรี	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2561			

World No Tobacco Day
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1.AFS	RCMC	Road	Show	2018
สภานักเรียน	และชมรมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส	จัดกิจกรรม	AFS	RCMC	Road	
Show	2018	แนะแนวการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น	AFS	ณ	ห้องประชมุแอมบรอสโิอ	
เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2561
2.ดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการนกัเรยีน	จดักจิกรรมศกึษาดงูานเกีย่วกบัความรูด้้านกฎหมายต่างๆ	
“Your	Future	Our	Duty”	ส่งเสริมการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนที่มีความสนใจ
ศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์	ในระดับอุดมศึกษา	และเพิ่มพูนความรู้	รวมทั้งสร้าง
แรงบนัดาลใจให้กบัผูเ้รยีน	ณ	ศาลแขวงเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่25	พฤษภาคม	2561
3.ค่ายบูรณาการผู้น�านักเรียน
จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการผู้น�านักเรียนมงฟอร์ต	เพื่อปลูกฝังประชาธิปไตย	โดย
จัดโครงสร้าง	บทบาทหน้าที่	ความส�าคัญ	การสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน	
รวมทั้งกิจกรรมทักษะผู้น�าและการสร้างเครือข่าย	 ณ	 บ้านกลางดอยรีสอร์ท	
เมื่อวัน	15	-	17	มิถุนายน	2561
4.ประดับเข็ม
พิธีประดับเข็มสภานักเรียน	 เพื่อเป็นเกียรตินักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งและเป็น
ไปตามระเบียบการสภานักเรียน	ปีการศึกษา	2561	ณ	ห้องประชุมเซนต์แมรี่	
เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2561
5.ร่วมงานต่อต้านยาเสพติดโลก 
ผู้แทนคณะกรรมการนักเรียน	ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก	ประจ�าปี	2561	
โดยจังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาค
ประชาชน	และภาคีเครือข่าย	จัดขึ้นภายใต้แนวคิดและค�าขวัญ	“ไทยนิยม	ยั่งยืน	
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”	 เพื่อเกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง	 ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยี
โปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2561
6.ค่ายพัฒนาผู้น�านักเรียน
สภานักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้น�านักเรียน	
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสร้างเครื่อข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เมื่อ
วันที	่4	-	6	กรกฎาคม	2561
7.	กิจกรรม	MC	Unistar	
การจัดกิจกรรม	MC	Unistar	 เพื่อเปิดโอกาสการแสดงความสามารถศักยภาพ
ของตัวนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านต่างๆ	 อย่างเต็มที่และสร้างสรรค์		
ฝึกความกล้าแสดงออก	 การใช้ไหวพริบ	 พัฒนาบุคลิกภาพ	 และส่งเสริมพันธ
สัญญาลูกมงฟอร์ต	10	ประการ	“สุภาพบุรุษ	MC	สุภาพสตรี	MONTFORT”	
(MC	SMART)	ณ	หอประชุมเซนต์โยเซฟ	เมื่อวันที่	9	-	10	กรกฎาคม	2561	
โดยมีผู้ได้รับรางวัล	ดังนี้	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ชนะเลิศ	ได้แก	่

สภานักเรียน
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ด.ช.จุลจรัส		เลพิมาย	และ	ด.ญ.เพชรดา		พิมมาร	
รางวัล	popular	vote	ได้แก	่ด.ญ.กัญญารัตน์		เตชพิพัฒนกุล	
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ชนะเลิศ	ได้แก่	นายณัฏกันต์	 เคหะลูน	และ	
น.ส.ณัฐวรินทร์	นิลวิลาศ
รางวัล	popular	vote	ได้แก	่น.ส.ปานตะวัน		ชุ่มใจ
8.ร่วมกิจกรรม	ท้องถิ่น	ปลูกป่าเฉลิมเกียรติ
สภานกัเรยีน	 และตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	 ร่วมกจิกรรมท้องถิน่	
ปลกูป่าเฉลมิเกยีรต	ิ“ท้องถิน่	สร้างป่า	รกัษ์น�า้”	เมือ่วนัที	่25	กรกฎาคม	2561
9.Melody	Of	Love	
จัดกิจกรรมเวทีสุขสันต	์ Melody	Of	 Love	 โดยส่งเสริมผู้มีความสามารถการ
แสดงออกด้านการร้องเพลง	ในหัวข้อ	Melody	Of	Love	Singing	Contest	ณ	
อาคารเซนต์แม่รี	่เมื่อวันที่	1-	9	สิงหาคม	2561
10.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สภานักเรียน	 และคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 จัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	
ร่วมกับคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ	์ จังหวัดเชียงใหม่	 ณ	 พระพุทธสถาน
เชียงใหม	่เมื่อวันที่	8	-	12	สิงหาคม	2561
11.เข้าร่วมโครงการ	PTTEP	Teenergy	
สภานักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	และเยาวชนจากภาคเหนือ	ภาคใต้	ภาค
กลาง	และภาคอีสาน	ที่ได้รับการคัดเลือก	ร่วมโครงการ	PTTEP	Teenergy 
ปีที	่ 5	กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	“Corporate	Social	Responsibility	
(CSR)	ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	“เปลี่ยนเพื่อโลก	(Change	for	Climate)”	เพื่อ
ให้เยาวชนน�าความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน	ด้วยแนวคิด	STEM	โดยสภานักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมต่อยอด	การลดใช้ขยะพลาสติก	รักษ์โลก	รักมงฟอร์ต	เลิกพลาสติก	
MC	Set	Zero	Plastic	ณ	สวนป่าเขากระยาง	จังหวัดพิษณุโลก	เมื่อวันที่	31	
สิงหาคม	-	2	กันยายน	2561
12.จิตอาสา	(CSR)	โรงเรียนปางน�้าถุ	
สภานักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา	
เชียงใหม	่ เขต	 1	จัดกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	ภายใต้
กรอบ	“Corporate	Social	Responsibility”	(CSR)	ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร	 ด�าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการ
ที่ด	ี รับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	อันน�าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยได้ร่วมพัฒนาห้องสมุด	จัดท�าสื่อการสอน	และกิจกรรม
พี่สอนน้อง	ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน	ณ	โรงเรียนปางน�้าถุ	เมื่อวันที่	
4	กันยายน	2561

7

8

9

10

11

12

ฉบับที่ 103 พฤษภาคม 2561 - ตุลาคม 2561 35



MC NEWS36

 “พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงกระท�าให้พวกลูกทั้งหลายเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติ  โปรดทรงช่วยให้พวก
ลูกตระหนักถึงความชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในการสื่อสารที่ไม่ได้สร้างความเป็นหนึ่งเดี่ยวกัน โปรดทรงช่วยพวกลูกได้ก�าจัดพิษร้ายออก
จากการตัดสินของพวกลูก โปรดทรงช่วยให้พวกลูกได้พูดจากับผู้อื่น ดั่งพวกเขาเป็นพี่น้องของพวกลูก”	สมเด็จพระสันประปาปา
ฟรังซิส	24	มกราคม	2018
	 บทภาวนาของพระสนัตะปาปาเป็นการเน้นย�า้ทีบ่อกให้พวกเราตระหนักว่า	 เราคอืเครือ่งมอืของพระในการท�าความด	ี และ
ตอกย�้าประเด็นส�าคัญคือ	 “การสื่อสาร”	 ที่มีอิทธิพลอย่างมากกับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน	 การสื่อสารจะดีหรือลบปัจจัยส�าคัญอยู่ที่	
“คน”	จ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาคนให้เติบโตไปในทางที่สร้างสรรค์						
	 งานอภิบาลและศาสนกิจ	 เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงเรียนที่มีหน้าที่โดยตรงในภารกิจนี	้ ดังสมณสาส์นของพระ
สันตะปาปาเปาโลที่	 6	ที่ออกมาในปี	 2510	กล่าวถึงการพัฒนาประชาชาต	ิ เป็นแนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิก	 ในงาน	
“พัฒนามนุษย์”	 พระองค์ทรงให้ความหมายและความส�าคัญของงานพัฒนาในค�าจ�ากัดความที่ว่า	 การพัฒนาจะจ�ากัดอยู่กับความ
เจริญทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมิได้	การพัฒนาที่แท้จริงต้องมีลักษณะองค์รวม	“การพัฒนาต้องไม่ถูกจ�ากัดเพียงแค่การเติบโตทาง
ด้านเศรษฐกิจ	
	 ดงันัน้	เพ่ือให้เป็นการพฒันาทีแ่ท้จรงิ	ต้องท�าให้สมบูรณ์และครบครนั	นัน่คอื	ต้องส่งเสริมความดขีองทกุๆ	คน….	งาน
อภบิาลและศาสนกจิของโรงเรยีนได้ส่งเสรมิเตมิเตม็ให้นักเรยีนได้เตบิโตขึน้ในทกุมติขิองชวีติ	โดยเฉพาะด้านจติวญิญาณ	ให้มเีกยีรติ	
และศกัดิศ์ร	ีการแบ่งปัน	สงัคม	และอารมณ์	นัน้คือ	“อิม่เอบิ	อบอุน่	อาร	ีมคีณุธรรม	คณุภาพสากล”	ด้วยกจิกรรมต่างๆ	ดงันี้	
	 1.	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	โอกาสเปิดปีการศึกษาและศุกร์ต้นเดือน
	 2.	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	สวดภาวนาแด่ดวงวิญญาณภราดาโยเซฟ	อังเดร	เกแก็ง	ภราดาอาวุโส	
	 3.	 วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย	์กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต
	 4.	 ค่ายนักเรียนคาทอลิก
	 5.	นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วม	“ค่ายเยาวชนศาสนสัมพันธ์เชียงใหม	่ครั้งที่	2”
	 6.	การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเยาวชนคาทอลิกจากประเทศเม็กซิโก
	 7.	 จิตตาธิการ	Y.C.S.	ระดับชาติเยี่ยมเยือนกลุ่มนักเรียน	Y.C.S.	ของโรงเรียน
	 8.	กิจกรรมผสานชีวิต	นักเรียนระดับชั้น	ม.3,	ม.4	ม.5	และ	ม.6	
	 ผลการปฏิบัติกิจกรรม	นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	2,083	คน	ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได	้ มีการพัฒนาเติบโตในวุฒิภาวะของอารมณ์	 ความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม	 และการใช้
ชีวิตอยู่กับบุคคลอื่น	 เรียนรู้ความจริงของชีวิตที่จะรักและแบ่งปัน	 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 มีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของ
ท่านนักบุญหลุยส์มารีย	์กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	เกิดผลสัมฤทธิ์ร้อยละ	92.35	

พธิบีชูาขอบพระคณุโอกาสเปิดปีการศกึษา	และศกุร์ต้นเดอืน ค่ายเยาวชนศาสนาสัมพนัธ์เชยีงใหม่	ครัง้ที	่2

จติตาธกิาร	Y.C.S.	ระดบัชาตเิยีย่มเยอืนกลุม่นักเรยีน	Y.C.S.	ของโรงเรยีน

การแบ่งบันประสบการณ์ชีวิต	ของเยาวชน	

คาทอลิกจากประเทศเม็กซิโก
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ผสานชีวิตนักเรียนชั้น ม.5 “ด้วยรักและก�าลังใจ”

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 โดยงานอภิบาลและศาสนกิจ	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดกิจกรรมผสานชีวิต	
“ด้วยรักและก�าลังใจ”	ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ปีการศึกษา	2561	ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ไปสัมผัสกับชุมชน	สิ่งแวดล้อม	 เรียนรู้ความจริงของชีวิต		และท�างานกลุ่ม		พัฒนาทัศนคติที่ดีด้านการมีจิต
สาธารณะ		 เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต	 เป็นแนวหลักพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ	และเคารพศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์					
	 ในการนีน้กัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่ 5	ได้ร่วมกนัทาสศีาลา	ผนงัห้องอาหาร	ห้องน�า้	ทาสรีัว้	ใส่ปุย๋	
พรวนดินต้นไม	้ ปลูกผัก	 ตัดหญ้า	 ห่อและเก็บผลไม้สอนหนังสือ	 และร่วมกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆนักเรียน	
ในการช่วยเหลือบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน	 สังคม	 ณ	 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์	 วัดนักบุญไมเกิ้ล	 การิกอยส์	
อ.เชยีงดาว	จ.เชยีงใหม่	มลูนธิดิอกไม้ป่า	มลูนธิพิรสวรรค์	อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชยีงใหม่	และ	มลูนธิติะวนัฉาย	อ.เมือง	
จ.ล�าพูน	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2561
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	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ร่วมกิจกรรมผสานชีวิต	“อนุรักษ์สืบสานต�านานพระศาสนา”	ถ่ายท�า
คลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่	 จากการเรียนรู้ความจริงของชีวิตด้วยตนเองอย่างมีวินัยตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 รอบตัว	 โดย
เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย	 มีจิตส�านึกรักและกตัญญูกตเวทีในวัฒนธรรมและวิถีการ
ด�ารงชีวิตแบบล้านนา	ณ	วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	วัดเจดีย์หลวง	วัดพันเตา	วัดเชียงมั่น	วัดอุโมงค์	วัดสวนดอก	
วัดโลกโมฬ	ี วัดเจ็ดยอด	 วัดเมืองปง	 วัดร�่าเปิง	 วัดต้นแกว๋น	 วัดผาลาด	 ชุมชนบ้านถวาย	 และมูลนิธิตะวันฉาย 
เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2561		

นร. ม.6 ผสานชีวิต “อนุรักษ์สืบสานต�านานพระศาสนา”
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การด�าเนินงานฝ่ายบริหารท่ัวไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 ได้ตดิตัง้	ซ่อมแซม	ปรับปรุงอาคารสถานที่	ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม	
เพื่อให้อาคารและสถานที่ต่างๆ	 ของโรงเรยีนมคีวามพร้อมในการจัดการเรยีนการสอน	 มคีวามปลอดภัย	
สวยงาม	ร่มรื่น	ในการเสรมิสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีน	ดังนี้
	 •	 ตดิตัง้เครื่องปรับอากาศ	จ�านวน	69	ห้องเรยีน	รวมเครื่องปรับอากาศ	จ�านวน	138	เครื่อง	
	 •	 ตดิตัง้เครื่องปรับอากาศห้องสมุด
	 •	 ตดิตัง้ป้ายไฟชื่อทางเข้าโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย	
	 •	 ทาสผีนังอาคารเรยีน	5	อาคารเรยีน	และ	3	อาคารประกอบการ
	 •	 ปรับปรุงเวที	และเสาธง	ลานจามจุรี	
	 •	 ปรับปรุงบูธจ�าหน่ายอาหาร		
	 •	 ปรับปรุง	และจัดสวนหย่อมบรเิวณต่างๆ	โดยรอบบรเิวณโรงเรยีน
	 •	 จดักจิกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง	 ต้นไม้ประจ�าพระองค์สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	 บดนิทรเทพยวรางกรู	
รัชกาลที่	10	เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	

  งานพยาบาล		ได้ด�าเนนิการประสานความร่วมมอืกับโรงพยาบาล	เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรยีน	
ครู	บุคลาการ	และพนักงาน	ดังนี้
	 •	 ตรวจสุขภาพประจ�าปี	และชั่งน�า้หนัก-วัดส่วนสูง	ให้กับนักเรยีน	
	 •		 ตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับครู	บุคลากร	
	 •		 ตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงาน	
	 •	 ให้บรกิารฉดีวัคซนีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่นักเรยีน	ครู	บุคลากร	และผู้ปกครอง
	 •		 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
	 •			 เฝ้าระวังโรค	และให้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถงึ
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  งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร		ได้ด�าเนนิการ
ดังนี้
	 •	 ตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย	
	 •	 ติดตั้งระบบกระจายเสียงอัตโนมัติแจ้งหมดเวลาท�าการของ
ทางโรงเรยีนทัง้เสยีงภาษาไทย	และ	อังกฤษ		เวลา	19.00	น	ของทุกวัน
เพื่อความปลอดภัยในสถานศกึษา	
	 •	 ก�าหนดเวลาเปิด-ปิด	 ประตูหลังเลกิเรยีน	 และท�าการเป็นไป
อย่างเป็นระบบ	
	 •		 ก�าหนดบริเวณของบุคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน
ให้เป็นสัดส่วน	
	 •		 ให้บรกิารยานพาหนะแก่ครู	บุคลากร	และนักเรยีน	
	 •		 ซ่อมบ�ารุงดูแลรักษารถเบื้องต้น	
	 •		 จัดระบบการเช่ายานพาหนะจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้
บรกิารแก่ครู	บุคลากร	และนักเรยีน		
	 •		 ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสระว่ายน�า้ให้ดูสวยงาม	 และ
พร้อมให้บริการ

งานโภชนาการ	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สุขาภิบาล	 อาหารปลอดภัย	 Clean	 Food	 Good	
Taste	 จากกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	
โดยได ้ด�าเนินการปรับปรุงโรงอาหารให ้มี
บรรยากาศที่ด	ี มอีาหารหลากหลายจ�าหน่าย	
และใช้เงนิสดในการซื้อสนิค้า	 ซึ่งมกีารตดิตาม
ก�ากับการจ�าหน่ายอาหารของร้านค้าต่างๆ	 โดย
เน้นความสะอาด	 รสชาตดิ	ี ราคาประหยัด	 มี
คุณค่าทางโภชนาการ	 ถูกสุขอนามัยตามที่กรม
อนามัยรับรอง	

งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายบรหิารทั่วไป   
	 ส่งเสริม/สนับสนุน	และอ�านวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงานในฝ่าย	ท�างานร่วมกันจนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้		เพื่อจัดท�า	รวบรวม	ตรวจสอบ	และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงานภายใน
ฝ่ายให้ถูกต้อง	 และน�ามาใช้ในการบรหิารงานได้	 	 เพื่อรวบรวมจัดท�าคู่มอืการปฏบิัตงิานของฝ่ายอย่าง
เป็นระบบและสามารถใช้ในการบรหิารจัดการให้มปีระสทิธภิาพ	 และเพื่อให้เอกสารการพมิพ์ของฝ่ายมี
ความถูกต้องชัดเจน	และสอดคล้องกับแนวปฏบิัตขิองโรงเรยีน		
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
	ผลการสอบโครงการแข่งขัน	ASMO	THAI	Science	&	Mathematics	Competition	ปี	2018	มีดังนี้	
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1	
Bronze	:	 ด.ช.ญาณรัก	ถาวรรุ่งกิจ
Merit	:		 ด.ญ.สิริวิมล	นันท์ธนะวานิช	และ	ด.ช.ธนินโชตน์		วิวัฒน์กมลชัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่	2
Merit	:		 ด.ช.ชยกร	ไชยพันธุ์	และ	ด.ช.ณฐนนท์		ลือวิฑูรเวชกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่	3
Merit	:		 ด.ช.ชยุต	ระวังงาน	และ	ด.ช.ธัญกร		ยันตรศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4	
Bronze	:	 น.ส.กมลลักษณ	์	เทพวงค	์และ	นายธฤษณัฐ		แกล้วกล้า
Merit	:		 นายสิรภพ		บัวหงส	์	นายอภิณัฐ		ชูเชิญ		นายกันตพัฒน์		วงศ์สาม		น.ส.ณัฐวศา		กล่อมแก้ว		
	 	 	 น.ส.เบญญาภา		สุขประเสริฐกุล		และ	น.ส.ละออทัศน์		ปิยะกนิษฐ์กุล	
	TOP	TEST	CENTER	โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ	TOP	MATHEMATICS	TEST	ครั้งที่	32	ปี	2561				
	มีดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1
	 ด.ช.ธนินโชต	ิวิวัฒน์กมลชัย	119	คะแนน		 อันดับที่	1	ของจังหวัดเชียงใหม่
	 ด.ช.ญาณรัก	ถาวรรุ่งกิจ	146	คะแนน		 อันดับที่	2	ของประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2
	 ด.ช.ณภัทร	เจริญศิลป์	119	คะแนน			 อันดับที่	1	ของจังหวัดเชียงใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3
	 ด.ช.ธัญกร	ยันตรศาสตร์	99	คะแนน			 อันดับที่	1	ของจังหวัดเชียงใหม่
	 ด.ช.ภูรินทร	์เจริญกิจ	125	คะแนน				 อันดับที่	1	ของภาคเหนือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4
	 นายสิรภพ	บัวหงษ์	98	คะแนน		 	 อันดับที่	1	ของจังหวัดเชียงใหม่
	 น.ส.เบญญาภา	สุขประเสริฐกุล	122	คะแนน	 อันดับที่	1	ของประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่5
	 นายวัฒนชัย	ณ	ล�าปาง	82	คะแนน			 อันดับที่	1	ของจังหวัดเชียงใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6
	 นายอัศวพล	ค�าดี	84	คะแนน			 	 อันดับที่	1	ของจังหวัดเชียงใหม่

	การแข่งขันเกมส์	180IQ	งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ประจ�าปี	2561
	ณ	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่	
	เมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	2561	
ด.ช.ชยุต		ระวังงาน		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
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	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 โดยกลุ่มกลุ่มสาระคณติศาสตร์	 ร่วมกบัภาควชิาคณติศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ จัดกจิกรรมส่งเสรมิทกัษะและพฒันากระบวนการ	 ทางคณิตศาสตร์	 ให้กับนักเรียน	 Gifted	
คณิตศาสตร	์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลาย	เปิดมุมมองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อโลกและธรรมชาติ	ฝึกการ
ท�างานเป็นกลุ่ม	เกิดกระบวนการคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล	และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน	รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์	ณ	ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะ
วิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และสวนสัตว์เชียงใหม่	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2561
	งาน	Thailand	STEM	Festival	2018	ณ	ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
	ระหว่างวันที	่13	-	14	กันยายน	2561
ผลการประกวดสุดยอดความคิดพิชิตปัญหา	(Intelligent	Problem	Solving	Ideas	Contest)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลเหรียญทอง	:	ทีม	1	ด.ญ.ชลรดา		สายน�้าตาล		ด.ญ.นลิน	ชิตาพนารักษ์	และ	ด.ญ.พัชรกันย์	สังข์สุวรรณ
รางวัลเหรียญทอง	:	ทีม	2	ด.ช.ชยกร		ไชยพันธุ์		ด.ช.ธนภัทร		เจียรนัยกุลวานิช		ด.ช.ณภัทร		เจริญศิลป์
การแข่งขันทักษะสะเต็ม	(STEM		Skill	Competition)		
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น		
รางวัลเหรียญทองแดง	:	ด.ช.ณฐนนท	์	ลือวิฑูรเวชกิจ		ด.ช.กันตภณ	ชัยเรือน	และ	ด.ญ.ปวริศา	บูรณพันธ์ศรี
	ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	3
	ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนสุดา	สยามบรมราชกุมารี				
	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2561	มี							
	ดังนี้

	การแข่งขันซูโดกุ	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	:	ด.ช.ศักรพงศ์		งามประสิทธิ์	และ	ด.ช.ชยกร		ไชยพันธุ์	
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน	:	น.ส.กิตติญาภรณ์		เกรียวสนิท		
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	การแข่งขัน	A	–	Math		
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน	:	นายธนกร		รจิตรังสรรค์		
การแข่งขันคิดเลขเร็ว	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน	:	ด.ช.ชยุต		ระวังงาน		

การแข่งขันโครงงานประเภทการสร้างทฤษฎ	ีหรือค�าอธิบายทางคณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ	 2	 เกียรติบัตรเหรียญทอง	 :	 นายภูภัฏ	 	 จิระกิตติวุฒิ	 นายพินิฐพนธ์	 ลีลาอุดมวรกุล	 และ	
น.ส.โชติก	นาคนคร		
 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
	รายการ	Hongkong	International	Mathematics	Olympiad	2018	(รอบคัดเลือกภายในประเทศ)
 

รางวัลเหรียญทอง :	น.ส.วรางคณา		ระวังงาน
รางวัลเหรียญเงิน	:	นายอภิชาต		เลิศวิราม
รางวลัเหรยีญทองแดง	:	นายอธษิฐ์		ไตรแสง		นายสมิทธ์		โชโลส		
นายณัฐพล		จันทร์วงค์		นายพงศกร		สุนทรสิริกุล		และ	
น.ส.ณัชชา	ฐิติวัฒนาการ
รางวัลชมเชย	:	นายจักรภัทร		ศักดิ์เศรณี	และ	น.ส.ภัทรนันท์		
พรหมการัตน์

	การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาต	ิ
	รายการ	Hongkong	International	Mathematics	Olympiad	2018	(Hkimo	2018	Final	Round)
	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อวันที	่31	สิงหาคม	-	3	กันยายน	2561	
รางวัลเหรียญทองแดง	:	นายพงศกร		สุนทรสิริกุล	และ	นายสมิทธ์	โชโลส
รางวัลชมเชย	:	นายอธิษฐ์		ไตรแสง	
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พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
	 ประเพณไีทยแต่โบราณจนกระทัง่ปัจจบุนันี	้มคีวามเชือ่	
ถือเคารพบูชาต่อพระคุณของครูบาอาจารย์เสมอมา	ไม่ว่าจะ
เรียนวชิาการใดๆ	 กม็กัจะเริม่ด้วยการไหว้ครเูพือ่เคารพบชูาครู	
ระลึกถึงพระคุณที่ท่านได้วางรากฐานในวิชาการนั้นๆ	 ได้
อย่างรวดเร็ว	นับว่าเป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่ง
	 พิธีเกี่ยวกับการเรียนดนตรีไทย	 แบ่งออกได้เป็น	
2	พิธี	คือ
 1.	 พิธีไหว้ครูดนตรี	
	 พิธีไหว้ครูจัดได้เป็น	2	ระดับ	คือ
	 1.1	 การไหว้ครูเบื้องต้น	 เป็นการไหว้ครูเมื่อแรก
เริ่มจะฝึกหัดดนตรี	โดยจะต้องเตรียมเครื่องสักการบูชา	
(ดอกไม้ธูปเทียน)	น�าไปเคารพครูในวันพฤหัสบดี	หรือวัน
อาทิตย	์(อุทิศ	นาคสวัสดิ	์2522:192)	ครูจะรับดอกไม้ธูป
เทียนไว้และจุดธูปเทียนบูชาครูอีกต่อหนึ่ง
 1.2	พิธีไหว้ครู	พิธีไหว้ครูนั้นเป็นพิธีที่จัดขึ้นอย่าง
เป็นกิจจะลักษณะใหญ่โตมาก	มีการจัดเตรียมพิธีอย่าง
พิถีพิถัน	โดยร่วมจัดงานเป็นหมู่คณะหรือสถาบัน	ต้องเชิญ
ครูที่ได้รับการประสิทธิมาท�าพิธีอ่านโองการบูชาครู
	 พิธีไหว้ครูนั้น	 โบราณนิยมจัดในวันพฤหัสบด	ี	
โดยเริ่มพิธีสงฆ์สวดมนต์เย็นล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน	 ต่อมา
หลวงประดิษฐ์ไพเราะได้อนุญาตให้จัดในวันอาทิตย์ได	้	
เนื่องจากเป็นวันที่มีความสัมพันธ์กับวันพฤหัสบดีผู้เข้าร่วม
พิธีสะดวกในการเดินทางเพราะเป็นวันหยุดราชการ
	 ครผููอ่้านโองการจะเริม่อญัเชญิเทพยดา	ตามโองการ	
ทีไ่ด้รบัมาประกอบกบัการเรยีกเพลงหน้าพาทย์	 ตามท่ีผูอ่้าน	
โองการเรียกขึ้นมา
	 หลงัจากอญัเชญิเทพยดาต่างๆ	แล้ว	ครผููอ่้านโองการ	
จะกล่าวค�าถวายเครื่องสังเวย	 ทิ้งระยะเวลาพอประมาณจึง
จะกล่าวลาเครื่องสังเวย	จากนั้นผู้อ่านโองการก็จะประพรม
น�้ามนต์เจิมเคร่ืองดนตรี	หน้าโขน	และประพรมน�้ามนต์

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
เจิมหน้าให้ลูกศิษย์และผู้เข้าร่วมพิธี	เสร็จจากพิธีไหว้ครูแล้ว
จึงท�าพิธีครอบต่อไป		
	 2.	พิธีครอบ
	 พธิคีรอบ	หมายถงึ	การประสทิธิป์ระสาทวทิยาการ	
หรือเป็นการอนุมัติให้ผู ้อื่นผู้ใดมีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาการใน
ระดับนั้นได้	(มนตรี	ตราโมท	2517:123)
	 การครอบนั้นเป็นพิธีกระท�าต่อจากพิธีไหว้ครู	
ศาสตราจารย์	 ดร.อุทิศ	 นาคสวัสดิ์	 (2531:200)	 การ
ครอบนั้น	แบ่งออกได้เป็น	3	ประการ	คือ
	 2.1	การครอบให้แก่ศิษย์ที่ต้องการจะเรียนเพลง
หน้าพาทย์		
การครอบลักษณะนี้แบ่งได้เป็น	5	ระดับ
 2.1.1	ครอบเพลงสาธุการ		เป็นการครอบระดับ
แรกเพ่ือที่จะฝึกหัดปี่พาทย์		ซึ่งการครอบนี้จะต้องน�าขัน
ก�านลมามอบให้ครูด้วยความเคารพ		ขันก�านลนี้เปรียบ
เสมือนเป็นการมอบขันธ์ห้า	 (มอบร่างกายถวายให้แก่ครู)	
(พิชิต	ชัยเสรี,	สัมภาษณ์)	เมื่อครูรับขันก�านลแล้วก็จะให้
ศิษย์ไปนั่งในฆ้องวงใหญ่	มอบไม้ให้	และจับมือศิษย์ตีเพลง
สาธุการต้นประโยคแรก	 3	 ครั้ง	 เมื่อศิษย์ได้ครอบเพลง
สาธุการแล้ว	ก็สามารถเรียนเพลงโหมโรงเช้า	โหมโรงเย็น	
(ยกเว้นเพลงตระ)	จากผู้ใดก็ได้มีสิทธิ์ในการสอน
 2.1.2	ครอบเพลงตระบองกัน	เป็นการครอบเพื่อ
ขอเรียนเพลงชุดใหม่โหมโรงกลางวัน	 วิธีการครอบเพลง
สาธุการและครอบเพลงตระโหมโรง
 2.1.3	 ครอบเพลงบาทสกุณ	ี เป็นการครอบเพื่อ
เรียนเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครูหรือเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง
 2.1.4	 ครอบเพลงองค์พระพิราพ	 เป็นการครอบ
เพื่อขอเรียนเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงสุด	 คือ	 เพลงองค์พระ
พิราพ	 การครอบในระดับนีจ้ะต้องดคูณุสมบตัขิองศิษย์ด้วย	
คุณสมบัติที่ส�าคัญคือ	 ผู้ที่จะครอบนั้นต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	
30	 ปี	 หรอืถ้าได้อปุสมบทเป็นพระภกิษมุาแล้วหรอืมฉิะนัน้	
จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	จึงจะสามารถรับการครอบเรียนได้
 2.2	การครอบเพื่อรับมอบเป็นครู	
	 ผู้ที่จะครอบเพื่อรับมอบความเป็นครูนั้น	 จะต้อง
เป ็นผู ้มีความรู ้ความสามารถในด้านการสอนดนตร ี
พอสมควร	 อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมพร้อมเป็นที่
เคารพแก่ศิษย์ต่อไป
	 ศิษย์ผู้ครอบจะต้องน�าขันก�านลมามอบให้ครู	 ครู
จะรับขันก�านลแล้วจะสั่งสอนแลประสิทธิประสาทความเป็น
ครูให้แก่ศิษย์	เป็นอันเสร็จพิธีเครื่องสังเวยส�าหรับบูชาครู
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	 2.3	การครอบเพื่อรับมอบประสิทธิโองการไหว้ครู
	 การครอบลักษณะนี้	 ครูจะพิจารณาอย่างมากใน
การคัดเลือกศิษย์ให้เป็นผู้อ่านโองการเพ่ือท�าพิธีไหว้ครู
สืบต่อแทน	 ศิษย์จะต้องเป็นผู้อาวุโสและจะต้องมีความรู้
ความสามารถ	 ได้เรียนเพลงหน้าพาทย์จนสามารถเรียกให้
ท�าเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงได้
	 วิธีขั้นต้นของการครอบ	 คล้ายกับการครอบใน

นักดนตรีไทยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมพิธีไว้ครูดนตรีไทย

ครอบเพื่อเรียนเพลงหน้าพาทย์เพลงสาธุการ	และครูจับมือศิษย์ตีเพลงสาธุการต้นประโยคแรก	3	ครั้ง

มอบขันก�านลแด่ครู	และครูเจิมหน้าให้แก่ลูกศิษย์

ประเภทต่างๆ	 แต่การครอบแบบนี้	 ครูจะมอบโองการซึ่ง
เป็นสมุดบันทึกค�าอัญเชิญเทพยดา	และค�าไหว้ครูต่างๆ	ให้
แก่ศิษย์พร้อมกับกล่าวค�าประสิทธิประสาทให้แก่ศิษย์
	 โองการไหว้ครูนี้	 ศิษย์ต้องเก็บเอาไว้บูชาในที่
สมควร	 เมื่อศิษย์ได้รับการครอบแล้วก็จะสามารถประกอบ
พิธีไหว้ครูได้	 แต่โดยมารยาทแล้วในขณะที่ครูมีชีวิตอยู่	 ถ้า
หากศิษย์จะเป็นผู ้อ ่านโองการในพิธีไหว้ครูควรที่จะขอ
อนุญาตครูผู้ถ่ายทอดก่อน

	 ประโยชน์ของพิธีไหว้ครูและครอบครู
	 1.	 เป็นการรักษาประเพณี	และวัฒนธรรม
ที่ดีของไทย
	 2.	เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู
	 3.	เป็นการสร้างศรัทธาและสมาธิในการ
เรียนดนตรี
	 4.	ส่งเสริมความสามัคคีของเหล่านัก
ดนตรี
	 5.	เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
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	 Robotics	&	STEM	Education	เป็นการสอนในด้านการเรียนการสอน	วิชาหุ่นยนต์	(สะเต็มศึกษา)	และสอน
เสริมทกัษะ	 ด้วยการเรียนประดษิฐ์เลโก้หุน่ยนต์	 เน้นการประสานการส่งเสริมพฒันาการด้วยทฤษฎ	ี Constructionismกับ 
ทฤษฎพีหปัุญญาและเทคโนโลยหีุน่ยนต์จะท�าให้ได้รบัความรูด้้านวศิวกรรมวทิยาศาสตร์	 คณติศาสตร์	 ส่งเสรมิจนิตนาการ	
ความคิดสร้างสรรค์	และความกล้าแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติอย่างสนุกสนาน
	 การจัดการศึกษาในปัจจุบันจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้	 จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของ
โลกในศตวรรษที	่21	ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น	3	องค์ประกอบ	คือ	ปัจจัย	กระบวนการ	และ
ผลผลิต	ซึ่งปัจจัยที่ส�าคัญ	คือ	ปัจจัยที	่1	ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา	(Constructionism)	เป็นปัจจัย
หนึ่งในการสร้างกระบวนการเรียนรู้	ปัจจัยที่	2	ครู	ซึ่งครูจ�าเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการสอน	จากผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น
การเรียนรู้	หรือผู้ช่วยเหลือการเรียน	(Facilitator)	ปัจจัยที่	3	เปลี่ยนจากผู้เรียนเป็นนวัตกรรม	(Innovator)	สร้างสรรค์
นวตักรรมเพือ่การเรยีนรูแ้บบต่างๆ	ตามความสนใจของผูเ้รยีนให้เหมาะสมกบับรบิทของผูเ้รยีน	และปัจจยัอืน่ๆ	
	 การด�าเนินงานทางด้านสะเต็มศึกษาจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครู	นักเรียน/นักศึกษา	ของสถานศึกษา
สายสามัญ	และสายอาชีพในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย	เพื่อเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่	21	และนโยบายไทยแลนด์	4.0	ของรัฐบาล

ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับการใช้หุ่นยนต์เป็นฐานความรู้
	 คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า	หากพูดถึงหุ่นยนต์	แล้วย่อมหมายถึงทุกอย่างที่กล่าวมา	ทั้งเรื่องเทคโนโลยี	วิทยาศาสตร์	
คณิตศาสตร	์รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์	หรืออาจจะสื่อได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนรู้ก็เพื่อสร้างสรรค์	หุ่นยนต์อันแสดงถึง
ภาพลักษณ์ของการใช้องค์ความรู้ทั้งหลายนั้นเอง	 นอกจากนี้	 หุ่นยนต์ยังสื่อถึงความน่าตื่นเต้น	 สิ่งแปลกใหม่อันน่า
ค้นหาของใครก็ตามที่พบเห็นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกโดยผ่านน�้ามือมนุษย์	 หุ่นยนต์จึงเสมือนตัวแทนของความคิด
สร้างสรรค	์นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้งานความรู้ทั้ง	4	สาขาวิชาอย่างครบถ้วน	จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสามารถน�า
หุ่นยนต์มาช่วยในการเรียนการสอนที่เรียกว่า	กระบวนการเรียนรู้แบบ	Robotics	&	STEM	Education	แม้ว่ากระบวนการ
ดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงในหมวดวิชาอื่นๆ	 ได้อย่างหลากหลาย	 แต่สิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมของการเรียน
หุ่นยนต	์คือ	ความกระตือรือร้นของการอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน
	 วิธีการสอนหรือน�ากิจกรรมโดยหุ่นยนต์	 อันหมายถึง	 การใช้สื่อที่สามารถอธิบายรูปแบบ	 ลักษณะและการใช้
งานที่จะประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า	หุ่นยนต์ได้นั้นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องระบบไฟฟ้า	พลังงานและการเคลื่อนที่	

Robotics & STEM Education
เรียบเรียงโดย ม.ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์
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โครงสร้างและการท�างานของชิ้นส่วนต่างๆ	 ที่มีรูปแบบในเชิงคณิตศาสตร์	 สี่เหลี่ยม	 สามเหลี่ยม	 มุมป้าน	 มุมแหลม 
การเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ	ที่ง่ายในการประกอบ	ข้อต่อ	ฯลฯ
	 ในยุคสมัยใหม่	อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์เกิดขึ้นอย่างมากมายและหลากหลาย	รวมถึง
ราคาก็ไม่แพงเหมือนสมัยเก่าก่อน	 เราจึงสามารถเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ได้ไม่ยากนัก	 ไม่ว่าจะเป็นตัวต่ออย่าง	 Lego	
Mindstorms	ที่เข้ามาท�าตลาดในเมืองไทย	ซึ่งมีการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

เราสามารถแบ่งการเรียนรู้ผู้เรียนออกเป็น	6	ระดับ	ได้แก่
	 ระดับ	1	เบื้องต้น	ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องพลังงานและแบตเตอรี่	ตัวควบคุมหรือไมโครโปรเซสเซอร์	การท�างาน
ของมอเตอร์ที่ช่วยให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวในแบบต่างๆ
	 ระดับ	 2	 เรียนรู้ถึงความสามารถพิเศษของหุ่นยนต์	 ที่เสริมเข้ามาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่า	 ตัวตรวจจับหรือ
เซนเซอร	์ เพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับหุ่นยนต์ของเราให้เสมือนคิดได้เอง	 ผ่านคุณสมบัติเซนเซอร์ตรวจจับแสง	
พร้อมกับพลังงานการขับเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาด้วยมอเตอร์ใช้งาน	2	ตัว
	 ระดับ	3	พื้นฐานการควบคุม	เราสามารถใช้งานและควบคุมหุ่นยนต์ได้ตามความต้องการ	สามารถบังคับทิศทาง
หุ่นยนต์หรือสั่งการเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในแบบต่างๆ	ได้	เข้าใจการเชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์กับตัวควบคุม
	 ระดับ	4	ประยุกต์อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่หุ่นยนต์ควรม	ีให้สามารถสร้างสรรค์เป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย	ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	มีอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมด	เช่น	ตัวตรวจจับ	มอเตอร์	ให้ใช้งานร่วมกันอย่าง
เหมาะสม	พัฒนาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหุ่นยนต์	ทดสอบ	และทดลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ
	 ระดับ	 5	 พื้นฐานการออกแบบสั่งงานหุ่นยนต์ผ่านตัวโปรแกรม	 หรือการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อย่างง่ายด้วย
ภาษารูปภาพสื่อถึงที่มาที่ไปของการสร้างหุ่นยนต์	ที่ต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องล�าดับขั้นตอนการท�างาน	ทั้งนี้จะสอน
ให้เห็นถึงความส�าคัญที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์	อันเป็นองค์ประกอบส�าคัญให้
ผู้เรียนเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลืองานให้ส�าเร็จ	พร้อมๆ	กับรู้จักเรียงล�าดับปัญหาที่เกิดขึ้น	วิเคราะห์และแก้ไข
ได้ด้วยตัวเอง

	 ระดับ	6	นักพัฒนาโปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ได้ตามที่ใจต้องการ	นั้นหมายถึงระดับนี้จะ
เป็นขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแตกแขนงความรู้ทั้งในขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี	เชื่อมโยงและสามารถใช้งานได้
ตามโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น	พร้อมๆ	กับคิดและสร้างสรรค์หุ่นยนต์ในแบบของตัวเอง	เพื่อแก้ไขหรือต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆ	
ให้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง	ในขั้นตอนนี้เองที่จะสร้างเสริมทักษะความคิดในการรวบรวมทั้ง	4	สาขาวิชาและความรู้ทั่วไปอันจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนตระหนักได้ว่า	ทั้งเทคโนโลยีและความรู้ในสาขาที่เรียนมานั้นสามารถประยุกต์และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างไร
	 ทั้ง	6	ระดับดังกล่าวนี	้เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอน	ที่น�าเอาสื่อหุ่นยนต์มาเป็นฐานของกิจกรรม
ที่เรียกว่า	กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหา	(Scientific	Problem-based	Activities)	ผ่านกระบวนการสืบเสาะ	ค้นหา
ทดลอง	แก้ไขและลองผิดลองถูกบนพื้นฐานความรู้ที่ม	ีไม่ท้อแท้	ไม่ยอมแพ้	จนกว่าจะได้แก้ไขปัญหานั้นๆ	หรือรวมทั้ง	
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Project-based	Learning,	Problem-based	Learning	และ	Design-based	Learning	อันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
จ�าเป็นในศตวรรษที่	21	นี้	ที่มีความสนุกสนาน	ตื่นเต้นและอยากเรียนซ�้าแล้วซ�้าอีก
	 ฉะนั้น	 การสอนด้วยสื่อหุ่นยนต์ไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์แบบไหน	 ค่ายไหน	 ก็สามารถประยุกต์และเชื่อมต่อความรู้
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนให้เรียนรู้ไปพร้อมๆ	กันได้	เพราะการพัฒนาตามหลักการ	3i	(Imagination,	Inspiration	และ	
Innovation)	 จินตนาการผสานแรงบันดาลใจจนเกิดเป็นนวัตกรรม	 นั้นคงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ต้องผ่านการ
บ่มเพาะ	สะสมองค์ความรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป	ตลอดจนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด	จึงจะแสดงให้เห็นว่า
สิ่งที่คิดและเรียนรู้สามารถใช้งานได้จริง	การสอนด้วยหุ่นยนต์จึงเปรียบได้กับการสร้างและแก้ไข	ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	
พัฒนา	 เพิ่มเติม	 อย่างซ�้าไปซ�้ามา	 เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าอันเดิม	 จะเป็นส่วนที่ช่วยจุดประกายความคิดฝัน	 และน�า
เสนอออกมาเป็นความส�าเร็จเล็กๆ	น้อยๆ	สะสมจนเกิดความมั่นใจในการอยากจะท�าอะไรให้เกิดขึ้นต่อไป
	 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อที่เรียกว่า	 หุ่นยนต์	 จะเป็นส่วนที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้
สามารถประยุกต์ความรู้ในหลากหลายวิชาและเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้ในทุกๆ	 สาขา	 อันจะเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ส่วน
หนึ่งว่าองค์ประกอบที่ช่วยให้ชีวิตด�าเนินได้มิได้เกิดขึ้นเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว	 หากแต่ต้องรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้
นั้นๆ	ให้เป็นไปตามความต้องการของเราเท่านั้นเอง
	 นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีอย่างสนุกสนาน	พร้อม
ไปกับการได้ลงมือประดิษฐ์หุ่นยนต์ของตนเอง	 เพื่อฝึกพื้นฐานด้านวิศวกรรม	 ตลอดจนการฝึกคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา
แบบครบวงจร	 ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน	 การออกแบบ	 ไปจนถึงขั้นประกอบและทดลอง	 ปรับปรุงแก้ไข	 จนเป็น
นวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้นด้วยตนเองทั้งหมด
	 นักเรียนจะได้ฝึกทักษะต่างๆ	มากมาย	ได้ทั้งความรู้ใหม่ๆ	และการน�าองค์ความรู้เดิมในวิชาหลักในห้องเรียนมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติมากขึ้น	รู้จักที่จะศึกษาหาข้อมูล	วิเคราะห์	และแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เองมากขึ้น	และการ
เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ยังสอดคล้องตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ใน
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้	เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี
	 ผลที่ได้จากการเรียนการสอน	Robotics	&	STEM	Education	จะท�าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอันน�าไปสู่การ
เพิ่มผลผลิตในการท�างาน	 (Productivity)	 การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ	 โดยนัยของนวัตกรรมไม่ได้หมายเฉพาะ
สร้างสรรค์ในรูปแบบของผลติภณัฑ์	หรอื	Products	ต่างๆ	เท่านัน้	แต่ยงัรวมถงึนวตักรรมในส่วนของงานบรกิาร	(Services)	
หรือแม้กระทั่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการท�างาน	 (Process)	 เพื่อผลผลิตในการท�างาน	 (Productivity) 
ที่เพิ่มขึ้น	 ผลที่ได้ไม่ได้มุ่งเฉพาะการน�าไปใช้ในการงานอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น	 แต่ผลพลอยได้
จากกระบวนการเรียนการสอน	ยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์สายอาชีพอื่นๆ	ได้อีกด้วย
	 ลกัษณะการเรยีนการสอน	หลกัสตูรนกัออกแบบนวตักรรมนัน้จะเป็นการเรยีนการสอนในแบบ	Active	Learning	
คือ	 ให้ผู้เรียนสร้างหุ่นยนต์ตามโจทย์ภารกิจเป็นนวัตกรรมขึ้นมา	 ในแต่ละระดับของการเรียนรู้จะมีโจทย์ภารกิจที่แตก
ต่างกัน	 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา	 ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์	 ให้ได้ลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง	
โดยเป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานการออกแบบ	(Design-Based	Learning)	และสร้างโครงงานนวัตกรรม	(Project-Based	
Learning)	เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์	(Innovation)	ขึ้นมา
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•	นักเรียน	Gifted	ภาษาไทย	จัดกิจกรรมแซววาที	 ตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่	 เนื่องในวันสุนทรภู	่ณ	ห้องประชุม 
แอมบรอสิโอ	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2561		  

•	บริการวิชาการแก่ชุมชน	สาธิตการแข่งขันโต้วาทีร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย		ในพิธีเปิดงานวันสุนทรภู	่ปีการศึกษา	2561	
ณ	โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2561				

•	นักเรียน	Gifted	ภาษาไทย	บริการวิชาการแก่ชุมชน	จัดกิจกรรม
ทักษะภาษาไทย	 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาต	ิ ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสันติศึกษา	เมื่อวันที	่24	กรกฎาคม	2561		   
 

•		ภราดา	ดร.ศักดิ์ดา	สกนธวัฒน์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	-	6	ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่	ประจ�าปีการศึกษา	2561	นักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต	ิ ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันค�าคม	 รอบชิงชนะเลิศ	
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ณ	ลานจามจุร	ีเมื่อวันที	่2	สิงหาคม	2561

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 103 พฤษภาคม 2561 - ตุลาคม 2561 49



MC NEWS50

•	ภราดา	ดร.ศักดิ์ดา		สกนธวัฒน์		ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	
แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนผู้มีคะแนนสูงสุดใน
รายวชิาภาษาไทย	และส่งผลงานการแต่งบทประพันธ์	ทนุการศกึษามลูนิธิบาร์เดอร์	
ฟ.ฮแีลร์	ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ด.ญ.วิสสุตา		จุฑาเกตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2	ด.ญ.ละออทัศน	์	ปิยะกนิษฐ์กุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	น.ส.ปิยธิดา		ปาลี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4	น.ส.ณัชชา		ฐิติวัฒนาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่5	น.ส.ธันยพร		จันทรภัทร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6	น.ส.ญาดา		จันทร์วังทอง

     

•	 นักเรียน	 Gifted	 ภาษาไทย	 เข้าร่วมกิจกรรม	 “วิจิตรภาษา	 ส�าเนียง”	 วันภาษาไทยแห่งชาติ”	 ณ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2561							   

คณะครูทัศนศึกษาดูงาน	 ณ	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม	่ 	 หอศิลป์เมืองเชียงใหม	่ 	 หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม	่ และ
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเชียงใหม	่เมื่อวันที	่2	ตุลาคม	2561
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แผนผังแสดงกระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนรู้ระดับชั้น ม.1 – ม.6 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศกึษา 2561 

วัดผลปลายภาค 
Final 

ตัดสนิผลการเรียน 

แจ้งขาดเม่ือครบ 15 

แจ้งขาดเม่ือครบ 20 

สอบผ่าน 

โดยพิจารณาจากเกณฑ ์

F1, F2  ผ่านที่ 70 

Midterm ผ่านที่ 60 

สอบซ่อม 

ผ่าน 

สอบผ่าน 
60 

เวลาเรียน
ครบ 

สอบซ่อม 1 ครั้ง       
ตามตารางวชิาการ 

ตดิ “มส” 

ซ่อมเวลาเรียนโดยครูผูส้อน 

ได้เกรด 1 

ขาดเกิน 20 

สอบไม่ผ่าน 
60 

นักเรียนเขา้สอบปลาย
ภาคไม่ได้ 

ตดิ “ร” 

เข้าสอบตามเวลาท่ี
วชิาการก าหนด 

ได้เกรด “0-1” 

ย่ืนค าร้องขอแก้ 0 

สอบซ่อม 0 ได้ 2 ครั้ง 

ได้เกรด 0 

สอบไม่ผ่าน  สอบผ่าน  
ไดเ้กรด “1” 

เรยีน 

วัดผลระหว่างภาคเรียน 
F1, Midterm, F2 

สอบซ่อม 
F1, F2      3 ครั้ง 
Midterm  1 ครั้ง 

ใชค้ะแนนทีม่ากที่สดุ 

ตรวจสอบเวลาเรียน 

แจ้งขาดเม่ือครบ 10 

ได้เกรด “1–4” 

ไม่ผ่าน 

สอบซ่อมไม่ผ่าน 
หรือหมดเวลาที่ก าหนด 

เหตุไม่สุดวิสัย 

เวลาเรียน
มากกว่า 80 

5 

4 

1 

 ลงทะเบยีนเรียนซ้ าวิชา 

 หน่วยกิตละ 600 บาท 

 เขา้เรียนตามเวลาที่ก าหนด 

2 

3 

สอบไม่ผา่น  
F1, F2  ไม่ผ่าน 70 

Midterm ไม่ผ่าน 60 
 

สอบปลายภาค
กรณพีิเศษ 

ผ่าน 

พิจารณาเหตขุอง
การตดิ “ร” 

ได้เกรด “0-4” 

เหตุสุดวิสัย 

เรียนซ้้ารายวชิา 

MONTFORT  
CollegeAcademic Affair, 2018 
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การศึกษาแห่งอนาคต

	 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ	 ก�าลังเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้ชวีติ	 เปลีย่นวิธคีดิของเราต่อการเรยีนรู	้ แล้วเราจะเตรยีม	
เดก็ๆ	องเราให้เข้ากบัโลกอนาคตทีไ่ม่หยดุนิง่และไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ 
นีไ้ด้อย่างไร?
	 แน่ล่ะ	 “การศึกษา”	 เป็นรากฐานที่เราต้องวางไว้ให้
กับเดก็ๆ	 และการศึกษาในสมยันีก้ม็หีน้าตาต่างไปจากเมือ่ก่อน	
ยิง่ทกุวนันีโ้ลกเราเปลีย่นไปวนัต่อวนั	 การให้การศกึษา	 ออกแบบ	
ห้องเรียน	 และการจัดการเรียนการสอนจึงไม่อาจเป็นรูปแบบ
แบบเดมิๆ	ได้อกีต่อไป	เมือ่โลกเทคโนโลยกี�าลงัมา	ทกัษะแบบเดมิๆ	
ทีเ่คยอยูใ่นหลกัสตูรอาจไม่เพยีงพออกีต่อไป	 ภาษาท่ีสองที่สาม
อาจไม่ใช่ภาษาเพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล	 แต่เป็นภาษาและวิธี
คิดที่มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กับระบบกับคอมพิวเตอร์	 ด้วยพลัง
ของเทคโนโลยีอย่าง	3D	printing	อาจท�าให้เด็กๆ	ต้องเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู้จากการเป็นเพียงผู้รับความรู้ไปเป็นผู้สร้างสรรค์
เมื่อห้องเรียนสี่เหลี่ยมๆ	เด็กนั่งเป็นแถวๆ	อาจไม่ใช่รูปแบบการ
ศึกษาที่เข้ากับศตวรรษใหม่อีกต่อไป	
	 7	 กระแสส�าคัญ	 (key	 trend)	 รวบรวมจากหน่วย
งานด้านการศึกษาส�าคัญของโลกทั้งจาก	 K12	 ของสหรัฐฯ	
หรือรายงานของ	 CORE	 องค์กรเพื่อพัฒนาการศึกษาชั้นน�า	
เพื่อตอบค�าถามว่าเราก�าลังจะให้การศึกษาอนาคตของเราเดิน
ไปในทิศทางแบบไหน
Coding	Literacy

	 เมือ่โลกเข้าสูย่คุดจิทิลั	อกีหน่อยหุน่ยนต์และ	AI	กย็ิง่จะมา	
เป็นส่วนส�าคญัของโลกธรุกจิและการผลิต	 ดังนัน้	 “ภาษา”	
ส�าคัญในโลกยุคต่อไปจึงไม่ใช่ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์	
แต ่ เป ็นภาษาที่ เราใช ้สื่อสารเข ้าใจและจัดการกับระบบ
คอมพิวเตอร์	 ทักษะความเข้าใจเรื่องโค้ดและระบบการเขียน
โค้ด	 (coding)	 จึงเป็นทักษะส�าคัญ	 Annette	 Vee	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ด้านภาษาองักฤษจาก	University	of	Pittsburgh	
เจ้าของหนังสือ	 Coding	 Literacy:	 How	 Computer 
Programming	is	Changing	Writing	บอกว่าความเข้าใจเรื่อง	

code	ก�าลงัจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนรูภ้าษา	(literacy)	
เป็นทักษะที่ไม่ควรจะอยู่แค่ในภาควิชาคอมพิวเตอร์	 แต่คือ
ทักษะส�าหรับทุกคน
Student	as	Creators
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 จากทีเ่ราเคยวางผูเ้รยีนเป็นแค่ฝ่ายรบัและเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ	
แต่ในโลกยุคใหม่	 ด้วยพลังของเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ใคร
ก็ตามสามารถผลิตสร ้างผลงานของตัวเองได ้ด ้วยเพียง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในมือ	 ดังนั้นนักเรียนในโลกของ
การสร้างสรรค์จงึจะเปลีย่นบทบาทจากผูร้บั	(passive)	เป็นผูส้ร้าง	
(active)	 ในทุกวันนี	้ เรามีนักสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างผล
งานอันน่าตื่นเต้นจากโทรศัพท์มือถือ	 จากโปรแกรมที่บ้าน
ไหนๆก็ม	ี และคาดกันว่าในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์
สามมิติมาถึง	 การสร้างสรรค์และการผลิตผลงานจะเป็นสิ่งที่
ไร้ขีดจ�ากัด	 ดังนั้นนักเรียนและการให้การศึกษาในโลกสมัย
ใหม่จึงการกลายเป็นผู้ผลิตไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆ	 แล้วรับการเรียน
แบบนิ่งๆ

Empathy	and	Emotion	Understanding
การศึกษาคือการสร้างมนุษย	์ไม่ใช่สร้างหุ่นยนต	์ยิ่งต่อไปเรา
ก�าลังก้าวสู่ยุคเทคโนโลยี	ทักษะอ่อน	(soft	skill)	ทักษะแบบ
มนุษย์ที่พ้นไปจากเรื่องการงาน	 เช่น	 ความเข้าใจและการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้น	 จงึเป็นสิง่ทีโ่ลกแห่งการท�างานก�าลงัต้องการ	
ดังน้ันประเด็นเรื่องความรู ้สึกนึกคิด	 ความเข้าใจผู ้อื่น 

การศึกษาแห่งอนาคต 7 เทรนด์การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
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โดยสรุปคือการส่งเสริมความเป็นมนุษย์	 เพิ่มเติมความเข้าอก
เข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น	 จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ส�าคัญของ
คนในยุคแห่ง	AI
Collaborative	learning

เรามักชินกับความส�าเร็จส่วนบุคคล	 เชิดชูความอัจฉริยะของ
เด็กคนใดคนหนึ่ง	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 เราต่างเข้าใจว่าโลกของ
ความส�าเร็จและการท�างาน	การแก้ปัญหาต่างๆ	เกิดขึ้นได้จาก
การร่วมมือกัน	 ยิ่งในโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่อง
มือที่ช่วยเชื่อมโยงและแก้ปัญหาต่างๆ	เช่นการท�างานร่วมกับคน
อื่นผ่านแพลตฟอร์มของกูเกิล	ดังนั้น	ห้องเรียนในอนาคตจึง
จะเน้นท้ังแนวคิดของการใช้เครื่องมือยุคใหม่	 เพื่อทลายข้อ
จ�ากัดด้านเวลา	 สถานที่	 ไปจนถึงกลุ่มคน	 เพื่อให้ทุกคน
สามารถสื่อสารเชื่อมโยงและเรียนรู้ร่วมกันได้
 
Family	and	Community	Involvement

การให้การศึกษาไม่ใช่แค่ภาระของโรงเรียนหรือครูอาจารย	์แต่
เป ็นหน้าที่ที่ทั้งครอบครัวและชุมชนต้องร่วมกันส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กๆ	ให้รอบด้าน	การที่ใครก็ตามต่างสามารถ
มีส่วนรับผิดชอบและสอดส่องว่าเด็กคนนี้มีความต้องการความ
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมพัฒนาอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นั้น	 เป็น 
กระแสที่ปรับจากความเชื่อเรื่องการให้การศึกษาแบบเดิมๆ 
มาเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ	ไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหน

Individualized	Learning

เด็กๆ	มีลักษณะพิเศษ	มีความสามารถเฉพาะบุคคล	ปัญหาของ
การเรียนรู้แบบเดิมๆ	คือการตั้งมาตรฐานแบบเดียวข้ึนมาและ
ใช้กับเด็กทุกคน	 นักการศึกษาสมัยใหม่เห็นว่าความแตกต่าง
ของเด็กๆ	 ต้องการการรูปแบบการเรียนรู ้ที่เฉพาะเจาะจง
มากกว่า	 เพื่อพัฒนาจุดแข็งและลักษณะเฉพาะนั้นๆ	 ของเด็ก
แต่ละคน
 
Redesigning	learning	Spaces

	 ศ.ดร.	โสรัจจ์	หงศ์ลดารมภ์	เคยชี้ให้เห็นว่าโรงเรียน
ของไทยมีลักษณะที่เป็นแบบแผน	 มีครูมายืนหน้าชั้นและพูดให้
เด็กฟังฝ่ายเดียว	 ห้องเรียนในโลกสมัยใหม่จึงควรถูกคิดและ
ออกแบบใหม่ไปสู่ห้องเรียนที่ยืดหยุ่น	 เป็นห้องเรียนที่เปิด
โอกาสให้เด็กๆ	จับกลุ่ม	เปลี่ยนกลุ่ม	ล้อมวงเพื่อปรับรูปแบบ
การเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างอิสระ	 เป็นห้องเรียนที่ทัน
สมยัทัง้ในด้านความคดิและพร้อมด้วยอปุกรณ์ทางเทคโนโลยต่ีางๆ

อ้างอิงข้อมูลจาก
educationandcareernews.com
insidehighered.com
core-ed.org
hundred.org
thematter.co
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	 โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	โดยฝ่ายกิจการนกัเรยีน	จดัการแข่งขนัโบว์ลิง่การกศุล	ครัง้ที	่9	ทัง้นีเ้พือ่หายรายได้

เข้าสมทบกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญครูและบุคลากรทางการศึกษา	 เพื่อมุ่งส่งเสริมการออกก�าลังกายคณะครู	 นักเรียน 

ผูป้กครองและศษิย์เก่า	และเพือ่ให้ผูป้กครอง	ศษิย์เก่า	และผูม้อีปุการคณุต่อโรงเรยีนทกุท่านได้ท�ากจิกรรมอนัเป็นกศุลร่วมกนั		

โดยการแข่งขนัครัง้นีเ้ป็นการแข่งขนัประเภททมี	ทมีละ	2	คน	จดัแบ่งการแข่งขนัออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	ประเภท

มัธยมศกึษาตอนต้น	ประเภทมธัยมศกึษาตอนปลาย	และประชาชนทัว่ไป	มกีารตดัสนิการแข่งขนัประเภทละ	3	รางวลั	คอื	

รางวัลชนะเลิศ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ณ	Bully	Bowl	เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว	

เมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2561	
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โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น

•	ได้รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศของ	พ.ต.ท.ตร.ภัทรวฒุ	ิอคัรรภทัร	 

	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนเรียนมงฟอร์ต 

	 วิทยาลัย

รางวัลทีมชนะเลิศ	ได้แก	่ทีมแฝดนภา	838	คะแนน

รางวลัทมีรองชนะเลิศอนัดบั	1	ได้แก่	ทีมข้าวผัดป	ู832	คะแนน	

รางวลัทมีรองชนะเลศิอนัดบั	2	ได้แก่	ทีม	J.A	817	คะแนน	

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย

•	ได้รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศ	พ.ต.ท.ดร.ภัทรวฒุ	ิอคัรรภทัร	

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลทีมชนะเลิศ	ได้แก	่ทีม	KING	861	คะแนน	

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ทีม	QUEEN	772	

คะแนน	

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	ทีมที่ชนะเลิศ	758	

คะแนน

ประเภทประชาชนทั่วไป

•	ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ	นายอาคม		ศุภางค์เผ่า	

	 นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลทีมชนะเลิศ	ได้แก	่ทีม	SUBARU	931	คะแนน

รางวลัทมีรองชนะเลิศอนัดบั	1	ได้แก่	ทมีเตมิเตม็	910	คะแนน	

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก	่ทมี	HI	903	คะแนน

•	รางวัลบู้บี้

ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ	นายอนุสรณ์		วงศ์วรรณ	นายก

สมาคมกีฬาจังหวัดล�าพูนและอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า 

มงฟอร์ตวิทยาลัย	ปี	2537	-	2540

ได้แก่	ทีม	SUNNY	ม.ต.	157	คะแนน	

•	รางวัลชนะเลิศ	ประเภททีมคะแนนรวมสูงสุด

	 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ	นายอนุสรณ์		วงศ์วรรณ	

	 นายกสมาคมกีฬาจังหวัดล�าพูน	 และอดีตนายกสมาคม 

	 ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย	ปี	2537	-	2540

ได้แก่	ทีมสมาคมศิษย์	933	คะแนน
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ครูสุชาวดี  ยั่งยืน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ท�ำไมเรำควรเรียนภำษำต่ำงประเทศ ?

	 ในปัจจุบันนี้	ภาษาต่างประเทศมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้	2	ภาษา	จึง
เป็นส่ิงทีจ่�าเป็น	 เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในสงัคมโลกปัจจบุนั	 และในของโลกของธรุกจิทีม่กีารแข่งขนัสงู	
การเรียนรู้ภาษาที่	 3	จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในสายงานบริหารและการประกอบธุรกิจในอนาคต	ดังมีค�าพูดจากนัก
ธุรกิจท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า	“ถ้าอยากจะค้าขายให้ได้ก�าไรมาก	ๆ	ให้คิดง่าย	ๆ	ว่าประเทศไหนที่ประชากรมากที่สุดในโลก	
ก็จีนไง	ของที่ท�าขาย	ไม่ต้องแพงหรอก	แค่ค้าขายกับคนจีน	พูดสื่อสารภาษาจีนได้	ขายของให้เขาได้	โดยท�าสินค้าที่เขา
ชอบและเขาซื้อ	ก็ประสบความส�าเร็จแล้ว”	มุมมองทางธุรกิจของผู้ประกอบการท่านนี้	อาจเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียน
ได้ลองสัมผัส	และเปิดใจกับภาษาที่สามก็เป็นได้		
	 นอกจากนี	้ ภาษาฝรั่งเศสก็ยังได้รับการยอมรับว่า	 เป็นหนึ่งในภาษาที่มีส�าเนียงที่ไพเราะที่สุดในโลก	 และเป็น
ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดเป็นอันดับ	5	ของโลก	และจะปรับเป็นอันดับที่	 4	 ในปี	ค.ศ.2050	ภาษาฝรั่งเศสถูกใช้ใน
หลายประเทศทั่วโลก	เช่น	เบลเยี่ยม	สวิตเซอร์แลนด์	แคนาดา	เป็นภาษาที่มีความโดดเด่น	เป็นสากล	และเป็นภาษา
แห่งวัฒนธรรม	 นักเรียนที่สื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ดีและสอบมาตรฐาน	 DELF	 ผ่านในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับ	
สามารถขอทุนจากมหาวิทยาลัย	หรือรัฐบาลฝรั่งเศสได้ด้วย	ถ้าเป็นโซนแถบเอเชียนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้	
จะได้เปรียบในการขอทุนท�าวิจัย	 หรือเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น	 และสามารถท�างานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย	 หรือ	
อีกหลายบริษัทในจังหวัดเชียงใหม	่
	 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความส�าคัญและคุณค่าของ
ภาษาต่างประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐาน	ภาษาจีน	ภาษาญี่ปุ่น		และภาษาฝรั่งเศส	เป็นภาษาเพิ่มเติม	ส�าหรับ
นักเรียน	ม.ต้น	และ	ม.ปลาย	เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ	โดยผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในห้องเรียน	 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนอกห้องเรียน	 และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย	รวมทั้งโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านภาษาต่าง	ๆ	เช่น
	 •	 ค่าย	Multi-Language	Camp	4	ภาษา	ม.ต้น	(อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส)
	 •	 ค่าย	GE	English	On	Tour	(Hong	Kong)	ณ	เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
	 •	 Singapore	Survival	ณ	ประเทศสิงคโปร์
	 •	 ค่ายภาษาฝรั่งเศส	ณ	ประเทศฝรั่งเศส
	 •	 ค่ายภาษาจีน	ณ	เมืองฉางโจว	สาธารณรัฐประชาชนจีน
	 •	 ค่ายภาษาญี่ปุ่น	ณ	เมืองซันโย	ประเทศญี่ปุน
	 •	 โครงการ	Improving	English	Ability	ณ	ประเทศออสเตรเลีย
	 จากกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ทางภาษา	 จงึเป็นการจดุประกายให้ผูเ้รยีนเหน็คณุค่าและความส�าคญัของภาษาต่างประเทศ	
การฝึกใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง	ท�าให้เกิดเป็นประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส�าคัญและเห็น
คณุค่า	 อกีทัง้ประกอบการตดัสนิใจในการเรยีนต่อทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	 โดยโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยัได้เตรยีม	
ความพร้อมให้กบันกัเรยีนแผนการเรยีนศลิป์ภาษา	และนกัเรยีนทีส่นใจเรยีนภาษาที	่3	ในการสอบมาตรฐานภาษาต่าง	ๆ	
ดงันี	้ การสอบมาตรฐานภาษาจีน	 (YCT,	 HSK)	การสอบมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น	 (JLPT)	 และการสอบมาตรฐานภาษา
ฝร่ังเศส	(DELF)	เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นสากล	และเพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะทางภาษาในการเรียน	และ 
การท�างานในอนาคต
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	 ในป ีการศึกษา	 2561	 นี้	 คงปฏิ เสธไม ่ได ้ เลยว ่า	 Profi le	 ในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่มีความ																				 

โดดเด่น	 บวกกับความน่ารัก	 ความสุภาพ	 และเป็นกันเองสมกับเป็นสุภาพบุรุษ	 MC	 ท�าให้หลายๆ	 คนอยากรู้จักพี่	

“ฌอน”	สมิทธ	์	โชโลส	ชั้น	ม.6/1	เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ระดับภาคเหนือ	การแข่งขัน	English	Essay	

Competition	for	high	school	students,	the	13th	junior	Dublin	Literacy	Awards	หัวข้อ	Moving	Forward	

และรางวัลชนะเลิศ	สุดยอดนักพูดแห่งป	ีการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ	ประจ�าปี	2018	

MC	:	จากผลงานการแข่งขนั	Essay	Competition	;	the	13th	Junior	Dublin	Literacy	

Award	มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเขียน?

SEAN	:	คือเพื่อนๆ	ร่วมห้องครับ	เพราะเพื่อนๆ	เชียร์ให้ลองส่ง	เพราะคิดว่าผมน่า

จะท�าได้ด	ี พอมีโอกาสผมเลยลองส่งงานไปเพราะไม่อยากรู้สึกผิดกับตัวเองและกับ

เพ่ือนๆ	ด้วยที่จะทิ้งโอกาสดีๆ	นี้ไป	ต้องขอบคุณเพื่อนมากๆ	ด้วยเช่นกันครับ 

ส่วนแรงบันดาลใจหลักของเนื้อเรื่องเรียงความ	 หัวข้อ	 Moving	 Forward 

ของผมคอืไส้เดอืนดนิครบั	เพราะมนัเป็นสญัลกัษณ์ของการดิน้รน	(เหมอืนชวีติ	ม.ปลาย)	

ที่อาจมองไม่เห็นจุดหมายปลายทาง	แม้สภาพอากาศ	(ระบบการเข้ามหาวิทยาลัย)	จะ

ไม่เอื้อต่อการมีชีวิตรอด	 มันก็ยังคงชอนไช	 (พยายามตั้งใจเรียน)	 โดยที่มันอาจไม่รู้

เลยว่าสิ่งที่มันท�าจะมีส่วนช่วยท�าให้ต้นไม้สวยได้	 เพราะการชอนไชของมันท�าให้ดินดี	

(การมีประโยชน์ต่อผู้อื่น)	สิ่งที่เราท�าวันนี้แม้เราจะมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจน	แต่ถ้า

เราตั้งใจท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	ผลที่ตามมาก็จะดีตามหลัก	logic	ครับ

คุ	ย	กั	บ	ค	น	เ	ก่	ง

ฉบับที่ 103 พฤษภาคม 2561 - ตุลาคม 2561 57



MC NEWS58

MC	:	มีแนวคิด	และวิธีการใดในการเขียนสุนทรพจน์การแข่งขันระดับประเทศ	ที่ผ่านมา?

SEAN	:	วิธีคิดของผมคือ	การคิดในสิ่งที่ใกล้ตัวและเห็นภาพชัดเจนครับ	แบบ	inside	out	คือต้องเข้าใจให้

ทะลุปรุโปร่ง	เพราะหากเราต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ	เนื้อหานั้นควรเป็นสิ่งที่เราเข้าใจจริงๆ	

และผู้อื่นก็คิดตามได้ง่ายด้วย	 การสื่อสารที่ดีควรจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้ได้ทุกเพศทุกวัย	 เพราะถ้ามันเกิด

ประโยชน์กบัเขา	สารท่ีเราสือ่กจ็ะน่าสนใจครบั	หลกัการอกีอย่างหนึง่กค็อื	การเขยีนโดยใช้หลกั	A-R-E	ครบั	

ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคในการเขียนที่ดี	งานเขียนที่มี	Argument	–	Reason	–	Evidence	จะช่วยให้ประเด็น

ที่พูดมีน�้าหนักมากขึ้นด้วยครับ	 และถ้าเราได้บทเรียบร้อยแล้วก็ซ้อมครับ	 ซ้อมเยอะมาก	 (practice	 makes	

perfect)	พอจ�าบทได้ก็ต้องฝึกพูดให้ไม่เหมือนกับการท่อง		พูดให้เป็นธรรมชาติและให้ยิ้มด้วยครับ	ถ้าเรื่องที่

พูดเป็นเรื่องดีมีประโยชน์		รอยยิ้มที่จริงใจก็จะเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจคนฟังได้อย่างแน่นอนครับ

MC	:	อยากฝากอะไรถึงน้องๆ	เพื่อนๆ	MC	บ้าง?

SEAN	:	ชวีติ	ม.ปลาย	อาจจะดเูหมอืนยาว	แต่มนัคงจบแบบไม่ทนัตัง้ตวัเลยครบั	

ในหลายๆ	ครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะดูยากไปหมด	แต่ผมเชื่อว่าชีวิต	ม.ปลายคง

ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราอยู่ตัวคนเดียว	การช่วยเหลือและก�าลังใจจากเพื่อนเป็น

สิ่งส�าคัญมาก	 เพราะฉะนั้น	 รักเพื่อนและใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ	 ให้มากๆครับ	

ส่วนเร่ืองการเรยีน	ผมคดิว่าการเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุ	คอืการได้ลองท�าสิง่ใหม่ๆ	อย่ากลวั	

ที่จะได้ท�าเรื่องใหม่ๆ	 ที่น่าท้าทาย	 และสร้างสรรค์	 แม้บางครั้งอาจจะมีคนคาด

หวังในตัวเรามากๆ	แต่อย่าเอาสิ่งนั้นมากดดันตัวเองจนรู้สึกแย่	คุมสติให้ดี	และ

ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้น	เพราะถ้ามันจะเกิด	มันก็จะเกิดครับ	“Whatever	will	

be,	 will	 be.”	 มีคนเคยบอกผมว่า	 ชีวิตที่มีความสุขและสนุกที่สุดก็คือชีวิต	

ม.ปลาย	 ผมกเ็ชือ่เช่นนัน้ครบั	 เราไม่อาจจะย้อนเวลากลบัมาใช้ชวีติม.ปลายได้อกี	

เพราะฉะนั้นก็ใช้ช่วงชีวิตนี้ของเราให้ดีที่สุดนะครับ
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ภาษาฝรั่งเศส กุญแจส�าคัญบนเวทีโลก
ปัจจบุนั มคีนพดูภาษาฝรัง่เศสมากกว่า 220 ล้านคนในทกุทวปี 
ท�าให้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 
ของโลก และในปี 2050 ภาษาฝรั่งเศสจะเป็นภาษาที่มีคนพูด
มากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 4 

ด้านเศรษฐกิจ ฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญใน
ตลาดสินค้าระดับสูงวงการแฟชั่น และศาสตร์การท�าอาหาร 
ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในเรื่องพลังงาน การบิน ยา และ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านวิชาการ ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นน�า
ส�าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คุณภาพและเกียรติภูมิ
ของปริญญาที่ได้รับจากระบบการศึกษาฝรั่งเศสเป็นเหตุผล
เพียงบางส่วนที่ท�าให้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่น่าเรียน 

ด้านวฒันธรรม ฝรัง่เศสเป็นผูก้�าหนดมาตรฐานของความสง่างาม 
ความปราณีต ปรัชญา และศาสตร์การใช้ชีวิต

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
 ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 
ของโลก ในเฟสบุ๊ค และวิกิพีเดียภาษาฝรั่งเศสถือเป็นอันดับ 
3 ที่มีผู้ใช้มากที่สุด และยังเป็นภาษาต่างประเทศที่มีผู้เรียนมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากภาษาอังกฤษ

 ภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาทางการของประเทศต่างๆ มากกกว่า 
51 ประเทศ
 ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ในการท�างานในองค์กรความ
ร่วมมือระดับนานาชาติด้านต่างๆ เป็นจ�านวนมาก อาทิ ยูเอ็น 
โอซีดีอี สหภาพยุโรป ยูเนสโก้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
และอื่น ๆ

8 เหตุผลดีๆ ที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส
1. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก  
มีคนพูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 200 ล้านคนในทุกทวีป อยู่ใน
รัฐและประเทศต่างๆ รวมกัน 70 ประเทศ และยังเป็นภาษา
ต่างประเทศที่มีผู้เรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากภาษา
อังกฤษ

ทำ�ไมต้องเรียนภ�ษ�ฝรั่งเศสทำ�ไมต้องเรียนภ�ษ�ฝรั่งเศส
เรียบเรียง ครูนภัส  บางสายน้อย
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2. ภาษาฝรั่งเศสเปิดโอกาสในการท�างาน
ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางการค้าเป็นอันดับที่ 
5 ของโลก และเป็นหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจเป็นล�าดับแรก 
ความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่องค์กร/ บริษัท
สัญชาติฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส และในต่างประเทศ เช่น
เดียวกับในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา, สวิต
เซอร์แลนด์, เบลเยียม และประเทศในทวีปแอฟริกา รวมถึง
องค์กรและบริษัทในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศ
ฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
3. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแห่งวัฒนธรรม
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลส�าหรับอาหาร แฟชั่น ละคร 
ทัศนศิลป์ การเต้นร�า และสถาปัตยกรรม การรู้ภาษาฝรั่งเศส
ท�าให้เข้าถึงข้อมูลต้นฉบับของฝรั่งเศสและของประเทศที่ใช้ภาษา
ฝรัง่เศส เช่น วรรณคด ีภาพยนตร์ และเพลง
4. ภาษาฝรั่งเป็นภาษาเพื่อการเดินทาง
ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีคน
เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
มากกว่า 70 ล้านคนต่อปี
เมื่อรู้ภาษาฝรั่งเศสจะท�าให้
สนุกสนานกับการเดินทาง
ในปารีสมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับแคว้นอื่นๆ
ของประเทศฝรั่งเศส หรือแม้แต่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
แคนาดา โมนาโก
เซเชลส์ แอฟริกา

5. ภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาส�าหรบัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
ของฝรั่งเศส
การพูดภาษาฝรั่งเศส เปิดโอกาสในการศึกษาต่อที่ประเทศ
ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพชั้น
สูงด้านธุรกิจและด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับ
ให้อยูใ่นกลุม่โรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุในยโุรป และในระดบัโลก ยิง่ไป 
กว่านั้นนักเรียนที่เรียนต่อปริญญาโท  ด้านภาษาฝรั่งเศสยัง
สามารถขอทุนเล่าเรียนจากรัฐบาลฝรั่งเศส
6. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากล
ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาเพื่อการท�างานและยังเป็นภาษาหลักที่
ใช้ในองค์กรระดบันานาชาต ิอาท ิยเูอน็ สหภาพยโุรป ยเูนสโก้ 
โอทีเอเอ็น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล สภากาชาดสากล 
และอื่นๆ
7. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เผยให้เห็นโลกกว้าง
นอกจากภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาที่สามที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต
8. ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแห่งความรัก
เรียนภาษาฝรั่งเศส เป็นความรื่นรมย์ที่ได้เรียนรู้ภาษาที่มีโทน
เสียงไพเราะ ซึ่งทุกคนรู้จักกันว่าเป็นภาษาแห่งความรัก ภาษา
ฝรั่งเศสยังเป็นภาษาที่ใช้อธิบายเรื่องของความคิด และการ
วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสนทนาหรือการต่อรอง
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たなばた หมายถึง งานเทศกาลทานาบาตะ หรืองานฉลองดวงดาวของประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นใน
คืนวนัที ่7 กรกฎาคมของทกุปี เป็นเทศกาลทีผู่ค้นทัว่ไปจะเขยีนค�าอธษิฐานต่างๆ ลงบน  ( たんざく) 

คือ กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วน�าไปห้อยบนกิ่งไผ่พร้อมด้วยสิ่งประดับประดาอื่นๆ  

ต�ำนำนวันทำนำบำตะ
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ฝั่งแม่น�้าด้านเหนือของอามาโนะกาว่า (Ama no gawa, 天の川) ซึ่งแปลว่าทางช้างเผือก
บนสวรรค์ มีลูกสาวของเทพผู้ครองสวรรค์นางหนึ่งชื่อว่าโอริฮิเมะ (Orihime, おりひめ) = ดาววีก้า   โอริฮิเมะเป็นคน
ที่สวยและขยันขันแข็งท�างานไม่ยอมหยุด งานประจ�าของนางก็คือการทอผ้า นางทอผ้าได้สวยงามและประณีตมากจึงเป็นที่พึง
พอใจของเหล่าเทพทั้งหลาย ท�าให้นางต้องทอผ้าอยู่ตลอดวันตลอดคืน เทพผู้ครองสวรรค์ผู้เป็นบิดาเป็นห่วงและสงสารธิดาจึง
คิดที่จะให้นางได้มีคู่ครอง เทพผู้เป็นบิดาจึงประกาศหาคู่ให้กับโอริฮิเมะ นางถูกตาต้องใจกับชายหนุ่มที่ชื่อฮิโกโบชิ (Hikoboshi, 
ひこぼし) = ดาวอัลแตร์  ฮิโกโบชิเป็นคนเลี้ยงวัวอยู่ฝั่งด้านใต้ของทางช้างเผือก เป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่แพ้โอริฮิเมะ 
ร่างกายก�าย�าและสง่างาม ยามเมือ่เลือกคูก่ด็เูหมอืนว่าทัง้คูจ่ะถกูตาต้องใจซึง่กนัและกนั เทพผูเ้ป็นบิดาจึงให้ทัง้สองได้แต่งงานกนั 
หลังจากนั้นโอริฮิเมะก็ไม่ยอมท�างานทอผ้าอย่างขยันขันแข็งเหมือนเมื่อก่อน ส่วนฮิโกโบชิก็ไม่เลี้ยงวัวเหมือนเมื่อก่อนเช่นกัน 
ปล่อยให้วัวเดินเพ่นพ่านไปทั่วบริเวณ ทั้งสองจะออกไปเที่ยวด้วยกันทุกวันทุกคืน นางมีความสุขมากและลุ่มหลงฮิโกโบชิจนลืม
หน้าที่ประจ�าของนาง แต่ยิ่งนานวันเข้าโอริฮิเมะก็
ยิง่หลงระเรงิกบัความรกัจนลมืหมดทกุสิง่ทกุอย่าง 
เทพผู้เป็นบิดาจึงพิโรธลงโทษให้ทั้งสองแยกจาก
กันไปอยู่คนละทิศของทางช้างเผือก โอริฮิเมะ
โศกเศร้าเสยีใจทีต้่อง พลดัพรากจากชายผูเ้ป็นทีร่กั 
นางร�า่ไห้จนน�า้ตาแทบจะเป็นสายเลือด เทพผูเ้ป็น 
บิดาเฝ้ามองดูความเศร้าโศกของนางทุกวันทุกคืน 
จนกระทั่งเทพผู ้ เป ็นบิดาเกิดความสงสารใน
ตัวนาง จึงอนุญาตให้นางข้ามทางช้างเผือกไปพบ
ฮิโกโบชิได้หนึ่งครั้ง แล้ววันนั้นก็คือวันที่ 7 
เดือน 7 ของทุกปี  จากนั้นมาทั้งสองจึงมีความ
หวังว่าจะได้พบกันถึงแม้ว่าจะเป็นปีละครั้งก็ตาม 
โอริฮิเมะกับฮิโกโบชิจึงกลับมาขยันขันแข็งตั้งหน้า
ตั้งตาท�างานเหมือนเดิม และในทุกๆ ปี ทางช้าง
เผือกจะออกมาปรากฏบนท้องฟ้า เป็นเวลาที่โอริ
ฮิเมะและฮิโกโบชิจะได้มาพบกันสมดังปรารถนา
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1.นิทรรศการญี่ปุ่น
 ภราดาศราวธุ  ยชุมภ ูหวัหน้างานโภชนาการ ทีป่รกึษางาน EP และทีป่รกึษางานดนตร ีโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั 
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “งานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 21” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดังนี้
 • น.ส.อภิชญา  พัฒนศรีวิเชียร น.ส.เบญจวรรณ โปธา และนายเทพรักษ์ รุ่งเรืองวิรัชกิจ ชั้น ม.6/11 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันท�าข้าวกล่องแบบญี่ปุ่น 
 • นายณัฐพงษ์  สุยะ ชั้น ม.6/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
 • นายทิว  เลิศชัยประเสริฐ  และนาย ภูมิ  ฉัตรสุวรรณกิจ ชั้น ม.6/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเขียนตัวอักษรคันจิเป็นอักษรฮิรางานะ
 • นายวงศธร  สมเกตุ ชั้น ม.5/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการฟัง
 • นายเธียรธรรม  มีศรี และ นายภูวิศ  ภิญโญภูมิมินทร์ ชั้น ม.6/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันความรู้ทางไวยกรณ์
 • นายจริพนธ์  สรุยิา นายพงศธร สมเกต ุนายเบญจกรณ์ กมลเลศิ นายฐติวิชัร์ มัน่เกยีรตยิศ นายชณุหกาญจน์  
ชุณหะสุต และนายพัฒนวิชญ์  ภัทรวุฒิเศรษฐ์ ชั้น ม.5/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการแสดง
ละครสั้น
 • น.ส.อนนัตญา  เจรญิชยักลุ ชัน้ ม.5/11 นายเทพรกัษ์ รุง่เรอืงวริชักจิ นายภวูศิ ภญิโญภมูมินิทร์ นายสทิธพิร  
เพราะส�าเนียง  และนายธีรภัทร  บูรณศรี  ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน Cover dance
 • นายชินกฤต  เดชธรรมรงค์  และนายปภาวิชญ์ บุญตอม  ชั้น ม.6/11 เข้าร่วมการแข่งขันเขียนค�าศัพท์จาก
รูปภาพ
 • นายณัชพล  บุญเยี่ยมเยียน ชั้น ม.5/11 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนพู่กัน
 • นายธนกฤต  แดงพุธทางกูร ชั้น ม.6/11 เข้าร่วมการแข่งขัน Cosplay  

ศิลป์ภาษา - ญี่ปุ่น
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2.ท�าขนมโมจิ “Mochitsuki”
 ครูและนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมต�าโมจิญี่ปุ่น “Mochitsuki” ร่วมกับวิทยากรชาวญี่ปุ่น 
เพื่อเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารของประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารเซนต์โยเซฟ  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

3. THAILAND ASEAN FESTIVAL
 นายณริน  อินทนงลักษณ์ ชั้น ม.6/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ น.ส.อนันตญา  เจริญชัยกุล ชั้น ม.5/11 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น  และนายณัฐพงศ์  สุยะ 
ชั้น ม.6/11 และ น.ส.โสมจุฑา สิสถาน ชั้น ม.5/11 เข้าร่วมการแข่งขันคัดอักษรญี่ปุ่น ในงาน THAILAND ASEAN 
FESTIVAL 2018 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
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麻辣是什么意思？หมาล่า คืออะไร
 หลายคนก�าลังสงสัยอยู่ว่า หมาล่าที่ก�าลังพูดถึงอยู่นี้ มันใช่อาหารที่ท�ามาจากเนื้อสุนัขหรือเปล่า เราจะพาไปรู้จัก

กับหมาล่า ของกินฮิตสุดในเชียงใหม่ในตอนนี้

หมาล่า คอืเครือ่งเทศรสเผด็ทีม่ต้ีนก�าเนดิมาจากมณฑลเสฉวน สาธารณรฐัประชาชนจนี“中国西川省zhō 
ngguósìchuānshěng”ประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เอง ใครที่คิดว่าคนจีนไม่ทานเผ็ดอาจจะต้องคิด

ใหม่ เพราะคนเสฉวนนี่แหละ คือคนที่ชอบทานเผ็ด เป็นความเผ็ดล�า้ลึกและแปลกใหม่ชนิดที่ไม่ได้มีความใกล้เคียงกับ

รสชาติเผ็ดจากพริกในแบบฉบับของคนไทย เรียกได้ว่าหมาล่า เป็นเครื่องเทศที่ให้รสชาติเผ็ดจนลิ้นชาได้เลยทีเดียว โดย

ค�าว่า หมา “麻” má หมายถึง อาการชาที่ปลายลิ้น ในขณะที่ค�าว่า ล่า “辣” là หมายถึง รสชาติเผ็ด ส่วน

ประกอบที่ท�าให้หมาล่ามีรสชาติเผ็ดจนลิ้นชาได้ คือเครื่องเทศที่มีชื่อว่า ฮวาเจียว “花椒”huājiāo  หรือ
พริกไทยเสฉวน รูปร่างคล้ายเม็ดพริกไทยด�าโดยพริกนี้เป็นรสชาติหลักของหมาล่า  นอกจากนนี้ชาวจีนยูนนานยังน�า

พริกหม่าล่ามาปรุงรสอาหารแทนการใช้พริกป่น ไม่ว่าจะเป็นเมนูปิ้งย่าง ทอด ย�า ผัด หรือทพน�้าจิ้มก๋วยเตี๋ยว

ประโยชน์ของฮวาเจียว “花椒”huājiāo  
ช่วยขับลมในล�าไส้ แก้หวัด แก้วิงเวียนศีรษะ น�ามาต้มดื่มเป็นยาแก้ไข้ นอกจากนี้ยังช่วยขับระดูส�าหรับสตรีอีกด้วย ส่วน

ตัวเม็ดฮวาเจียวนั้นถูกน�าไปใช้เป็นส่วนประกอบของยาบ�ารุงหัวใจ และบ�ารุงเลือดในต�าหรับยาสมุนไพรของจีนมานานแล้ว

ปรุงอาหารรสชาติเหมือนหมาล่า ด้วยเครื่องเทศของไทย
ในประเทศไทยของเรามีสมุนไพรที่มีเชื้อสายเดียวกันกับฮวาเจียวด้วย นั่นคือ “มะแขว่น” เป็นเครื่องเทศของทางเหนือ

บ้านเรานี่เอง มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ คล้ายพริกไทยด�าเช่นเดียวกัน สามารถน�ามาปรุงอาหารได้หลากหลายเหมือนกับ

การปรุงหมาล่า ท�าเป็นซอสหมักเนื้อสัตว์ก่อนน�าไปย่าง อบ ทอด หรือจะโรยลงไปในอาหารจานผัด แกง หรือต้ม เพิ่ม

ความเผ็ดร้อนให้กับอาหารจานนั้นได้ใกล้เคียงกับหมาล่าเช่นเดียวกัน  ยังไงก็ลองหาทานกันดูนะ พอชิมไปสักพักรับรอง

ว่าคุณจะหลงรักรสชาติแปลกๆ และเรียกร้องหม่าล่าในมื้อถัดไปแน่นอน แต่ถ้าอยากกินต้นต�าหรับหม่าล่าแท้ๆ แนะน�าว่า

ต้องจีนเท่านั้นคะ
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Classical Guitar Solo / นายธนกร นาฏงามข�า ชั้น 
ม.4/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน 
Classical Guitar Solo รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในการ
แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ Yamaha Thailand Music Festival 
2018 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พระประภา อาคารสยาม
กลการ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ชนะเลิศ Band Challenge / วงดนตรี Overload ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Band Challenge รุ่นอายุไม่
เกิน 22 ปี ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Yamaha 
Thailand Music Festival 2018 ณ ห้องประชุม 
ดร.ถาวร พระประภา อาคารสยามกลการ กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน / ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปีการศึกษา ณ หอประชุม
เซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2561

ดูงานระบบชลประทาน / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 แผนการเรียน English Programme ศึกษาดูงาน
ระบบชลประทาน เพื่อส่งเสริมโอกาสการค้นพบอาชีพ 
และวางแผนการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมชลประทาน 
ในระดับอุดมศึกษา ณ ส�านักงานชลประทานที่ 1 
(แม่แฝก - แม่งัด) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  

ปฐมนิเทศสมัครเรียน นศท. / งานนักศึกษาวิชาทหาร 
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
ในการเขียนใบสมัครเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ปีการศึกษา 2561  แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชา
ทหาร แบบ รด.1 แบบ รด.2  และตรวจเช็คแบบ 
สด.9 (นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3) ณ หอประชุม
เซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  
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พิธีบูชาขอบพระคุณ / บาทหลวง ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา คณะพื้นเมืองสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสเปิดปีการศึกษา 2561  เพื่อวอนขอพระพรจากองค์พระคริสต์เจ้า พร้อมทั้งฝากการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ไว้ใน
ความคุ้มครองของพระองค์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ และพรมน�า้เสกให้แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน เพื่ออวยพรให้มีพระ
หรรษทานและก�าลังส�าหรับการท�างาน การเรียน  พร้อมกันนี้ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561  ณ ลานจามจุรี  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  

สอบคัดเลือกติวโอลิมปิก / ฝ่ายวิชาการจัดสอบนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ที่มีความสนใจสอบคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการติวโอลิมปิก สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อขยายจ�านวนนักเรียน
ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว

ร่วมมือจัดการศึกษา / ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Zhang Xin Vice President Yuxi 
Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้บริหาร รวมทั้ง
ผู้ประสานงานจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสพบปะ
หารือความร่วมมือจัดการศึกษา ณ อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2561

โครงการแลกเปล่ียนนวิซแีลนด์ / ภราดา ดร.ศกัดา  สกนธวฒัน์ ผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.สุทธอร  หลั่ว ชั้น ม.6/1 
ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการคัดเลือกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เวลลิงตัน เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 ณ อาคาร
อ�านวยการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

มากยิ่งขึ้น ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

Gifted สัมพันธ์ / โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดค่าย Gifted สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เรียนได้
เตรียมตัวในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง มีทักษะความพร้อมในการเรียนแต่ละสาขาวิชามากขึ้น โดยเรียนรู้การท�างาน การอยู่ร่วม
กันเป็นหมู่คณะ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561
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ตรวจงานหลักสูตร / งานหลักสูตร งานจัดการเรียน
การสอนและนิเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
คณะอนุกรรมการ ร่วมตรวจหลักสูตร ภาคเรียนที่ 
1/2561 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม และวันที่ 6 มิถุนายน 2561

อบรมโครงการ MJU Smart farm / นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ที่สนใจ  เข้าร่วมฝึก
อบรมโครงการ การพฒันาฟาร์มอจัฉรยิะเพือ่ยกระดบั 
การเกษตรในเขตภาคเหนือ (MJU Smart farm) 
ระบบ Smart Farming ในฟาร์มเลี้ยงปลา ระบบ
ควบคุมโรงเรือนระบบปิด ส�าหรับปลูกดอกเบญจมาศ
แบบอัตโนมติั ระบบ Smart Farming ในโรงเรอืนปลกูพชืไฮโดโปนกิส์แบบใช้วัสดปุลกู  และระบบ Smart Farming ในพืชไร่  
ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2561

วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 / ภราดา ดร.ศักดา 
สกนธวัฒน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย เป็นประธานการประชุมวันผู้ปกครอง
พบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจ้งผล
การด�าเนินการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560 
ที่ผ่านมา  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย

การจัดการศึกษา และแนวการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 
พร้อมกันนี้ผู้ปกครองได้พบปะครูประจ�าชั้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 

แข่งขนัหุน่ยนต์บงัคบัมอื / นกัเรยีนโรงเรยีนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ โครงการ
หุ่นยนต์รักษ์ริมปิง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
เยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
อาศัยความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ในช้ันเรียน
มาสร้างสรรค์ผลงาน ณ โรงเรยีนพระหฤทยัเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561

นร.Gifted ม.1 - 5 ชมงาน / นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ร่วมชมงาน 
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” (National Science and Technology Fair 2018, Regional) 
ซึ่งมีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจหลากหลายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้เข้าร่วมงานได้ตื่นตัวกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางความรู้ ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ณ ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมือ่วนัที ่4 - 5 มถินุายน 2561
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ฉีดก�าจัดยุงลาย / หน่วยควบคุมโรค 
ส�านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดพ่น
หมอกควันก�าจัดยุงลายเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุง
ลายเป็นพาหะน�าโรค ภายในบริเวณ
โดยรอบโรงเรียน ณ โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม / ภราดา ดร. ศักดา สกนวัฒน์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนคณะครู มอบเงิน
ร่วมท�าบญุและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพ นางภสัสร ชัยสงคราม 
มารดา ม.พชร ชัยสงคราม ณ วัดคะตึกเชียงมั่น จังหวัดล�าปาง เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2561

จิตตารมณ์มหาพรต / งานอภิบาล และศาสนกิจ ส่งมอบกระบอก
ไม้ไผ่ออมสินที่นักเรียน ครู และบุคลากรได้ร่วมกันออมเงิน เพื่อจิต
ตารมณ์มหาพรตในการเสียสละ บริจาค แบ่งปัน ท�าบุญเพื่อผู้อื่นใน
เทศกาลมหาพรต ประจ�าปี 2018 ให้แก่ฝ่ายสังคมพัฒนามิสซัง
โรมันคาทอลิกเชียงใหม่ ณ ส�านักมิสซังเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2561   

หารือปรับปรุงระบบไฟฟ้า / ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวย
การโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย ให้การต้อนรบันายธรีพงศ์ กรุษประยรู 
รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) 
จ.เชียงใหม่ และคณะฯ โอกาสเยี่ยมเยือนเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การให้บริการ การคิดค่ากระแสไฟฟ้า 
ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคาร
อ�านวยการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

ท�าพานไหว้ครู / นักเรียนชาย-หญิง แต่ละระดับ
ชั้นช่วยกันจัดท�าพานดอกไม้ พานธูปเทียน และ
กรวยดอกไม้ เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูที่ทางโรงเรียนจะ
ได้จดัขึน้ตามขนบธรรมเนยีมประเพณอัีนดงีามของไทย  
ในทกุๆ ปีของการเริม่ต้นปีการศกึษาใหม่ ณ โรงเรยีน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 10 ให้แก่นักเรียนโครงการ 
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี และฝึกทักษะกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม พัฒนาความรู้ของนักเรียนในด้านพืชสวนและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ และโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมือ่วันที ่15 – 17 มถินุายน 2561
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สาธิตประกอบอาหาร / บรษัิท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม
ช้ันน�าของไทย จัดเวิร์คช็อปสาธติการประกอบอาหาร 
แนะน�าผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงาน และนักเรียน
ชมรมเชฟกระทะเด็ก ณ โรงอาหาร เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2561

ประชุมครูเดือน พ.ค. – มิ.ย. / ภราดา ดร.ศักดา 
สกนธวัฒน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ประจ�าเดือนพฤษภาคม - 
มถินุายน 2561 โดยได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู 
บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน และ
แสดงความยินดีกับ ครูอาสยา  พรหมศร ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม ได้อุทิศตน
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2561

พัฒนาศักยภาพ / นักเรียนโครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(Gifted) ชั้น ม.2/8 อบรมสัมมนาปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ การย้อมสี เพื่อประเมินธาตุสังกะสีใน
เมล็ดข้าวและพืชชนิดอื่นๆ และการใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลในการคัดเลือกความหอมในข้าว เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และให้นักเรียนได้เรียนรู้การท�าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  น�าประสบการณ์
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการพืชไร่ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

บรรยายสร้างแรงบนัดาลใจ / นายมงคล  ตนัตสิขุมุาล 
ผู้ปกครอง ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ 
แรงบันดาลใจ ไฟแห่งความส�าเร็จ (Inspiration 
toward One’s Success) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
และวางแผนอนาคตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย / ภราดา ดร.ศกัดา สกนธวฒัน์  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้การด�าเนิน
งานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านัก
วชิาการและมาตรฐานการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ตามนโยบาย 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม
ส�านักผู้อ�านวยการ  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 103 พฤษภาคม 2561 - ตุลาคม 2561 71



MC NEWS72

ประชุมชี้แจง / ม.นิคม  พุทธิมา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
ประชุมช้ีแจงผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสมัคร
สอบชิงทนุการศกึษา โครงการทนุเรยีนด ีฟร ี100 % 
และการรบัสมคัรสอบโครงการส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมือ่วนัที ่23 มถินุายน 2561

การแข่งขันมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจ�าปี 2561 และการแข่งขันหุ่นยนต์
ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 มีผลดังนี้
• ด.ช.ภรูนิทร์  เจรญิกจิ และ ด.ช.จกัรภพ  เย็นกล�า่ ช้ัน ม.3/8 ได้รบัรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน Mini Gundam  
• ด.ช.พงศภัค  เฉลิมบุญ ชั้น ม.2/3 และ ด.ช.ณภัทร  เจริญกิจ ชั้น ม.2A ได้
รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Mini Logistic bot 
• นายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์ และ นายภัทรพล  ชัยพรเจริญศรี ชั้น ม.5/2 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Mini Logistic bot  

อบรมการท�าวจิยัและนวัตกรรม / ดร.น�า้ผ้ึง  อินทะเนตร 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศกึษา
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  และ ดร.สุนย์ี  เงนิยวง 
หัวหน้าสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็น
วิทยากรอบรมการท�าวิจัยและนวัตกรรม แก่คณะครู 
และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

ม.1 สอบ Dictation / ฝ่ายวิชาการจัดสอบ Dictation นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ IE  คณิตศาสตร์ IE ภาษา
อังกฤษ IE และสังคมศึกษา IE ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2561

ดูงานโรงพยาบาลนครพิงค์ / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
แผนการเรียน English Programme ศึกษาดูงานสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ 
ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ฟังบรรยายวันต่อต้านยาเสพติดโลก / พ.ต.ท.เด่นดวง  ศรีค�า สว.อก.สภ. 
แม่ปิง และคณะวิทยากรต�ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายความรู้เรื่องยาเสพติด แก่ลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่1 - 3 เนือ่งในวันที ่26 มถินุายน ของทกุปี เป็นวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก 
ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 25 - 26 และ 28 มิถุนายน 2561
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อบรม MJU Smart Farm / นักเรียนชั้น ม.5/7 เข้าร่วมโครงการฝึก
อบรม “ระบบ Smart Farming ในพืชไร่ (ข้าวโพดหวาน)” เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ศูนย์
การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2561  

แสดงวัฒนธรรมจีน / นักเรียน และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วม
การแสดงวัฒนธรรมจีนในงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2018” (Lanna Expo 
2018) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา น�าคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ตอบปัญหาชีววิทยา / ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารอบ Semifinal Round  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยา 
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานสัปดาห์วันอานันทมหิดล ประจ�าปี 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

แนะแนวการศึกษาต่อ / อ.อนุวัตร์  เดชครุฑ 
และทมีงาน The One Plus แนะแนว TCAS 62 
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อ
การเตรียมความพร้อมส�าหรับการศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ทั่วประเทศ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561

อบรม Thai Digital Collection / ครูเจริญศรี  ศรีจันทรดร  หัวหน้างานห้องสมุด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบจัด
เก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ ณ ห้องช้องนาง 
ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
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ร่วมพิธีบวชพระสังฆราช / ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย 
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและ 
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย 
พิธีบวชพระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

สังฆมณฑลเชียงราย และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม โดยมีพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

สถานศกึษาวชิาทหารดเีด่น / ภราดา ดร.ศกัดา  สกนธวัฒน์  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับ
ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้
รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ.2560 จากสมาคมผู้ก�ากับ

นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน แม่ฮ่องสอน ณ อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ศึกษาดูงาน / ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย ให้การต้อนรบัผูจ้ดัการผูอ้�านวยการ 
ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชน จังหวัดล�าปาง ศึกษาดู
งานการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ส�ารวจค่าย / คณะครตัูวแทนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ส�ารวจสถานทีเ่ตรยีมความพร้อมการจดัค่าย Mc : Twilight Multilanguage 
Camp 2018 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมของภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
ฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลงนามสัญญา Video Wall / ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวย
การโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามสัญญาโครงการติดตั้ง Display 
Solution : Video Wall กับ น.ส.สุมาลี  ลู่ควร ผู้อ�านวยการฝ่ายการ
ตลาด บริษัทชิชาง (ประเทศไทย) จ�ากัด  เพื่อติดตั้งภายในหอประชุม
เซนต์โยเซฟ ให้มีหอประชุมที่ทันสมัยในการเรียนการสอน การประชุม 
อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับการจัดงานได้ทั้ง
ในระดับชาติ และนานาชาติ ณ ห้องประชุมอาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2561
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เคารพร่าง ภราดาองัเดร เกแก็ง / นกัเรยีนแต่ละระดบัช้ันร่วมเคารพร่าง ภราดา โยเซฟอังเดร เกแกง็ ภราดาอาวโุส โรงเรยีนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย เพื่อร่วมแสดงความอาลัย และระลึกถึงคุณงามความดีของครูผู้ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บรรพชนคนสร้างมงฟอร์ต ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561

สอบ Gifted ปีการศึกษา 2562 (รอบที่1) / โรงเรียน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย จดัสอบวัดความรูโ้ครงการพฒันาศกัยภาพ 
ผู้เรียน Gifted นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ประจ�าปีการศกึษา 2562 (รอบที ่1) ณ โรงเรยีนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

นิเทศตรวจเยี่ยม / นายธวัชชัย  ไชยกันย์ ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มการศึกษาเอกชน ส�านักงานศึกษาธิการ จังหวัด
เชียงใหม่ นิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการน�า
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น ไปใช้จัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

DELF Scolaire / Madame Caroline SCHMITT ผู้ช่วยที่ปรึกษา
ด้านภาษาฝรั่งเศส ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล DELF 
Scolaire แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนการเรียนศิลป์ - 
ภาษาฝรัง่เศส ช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 5/9 และ 6/9 จ�านวน 22 คน ณ หอประชุม 
วรกัญญาวลัย โรงเรียนล�าปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

อบรม “การพฒันาเมอืงเชียงใหม่เข้าสู ่4.0” / ดร.ณรงค์  ตนานวุฒัน์ 
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ตนานุวัฒน์ จ�ากัด ให้เกยีรติ
เป็นวทิยากรอบรมเรือ่ง “การพฒันาเมอืงเชียงใหม่เข้าสู ่ 4.0” 
แก่คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง
ประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

นกัเรยีนแลกเปล่ียนประเทศญีปุ่น่ / ภราดา ดร.ศกัดา สกนธวฒัน์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับครู และ
นักเรียนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอะสะฮิคะวา ประเทศญี่ปุ่น 
ในโอกาสร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมกับ
นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561
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ค่าย Gifted English / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ จัดโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ (Gifted  English ) ให้กับนักเรียนผู้มี
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 และ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน  
ณ วังธารรีสอร์ท เมื่อวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2561    

เดนิเทดิพระเกยีรต ิ/ ภราดา ดร.ศกัดา  สกนธวฒัน์  ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย เป็นประธาน ในพิธี น�าคณะครูและบุคลากร
ร่วมกจิกรรมเดนิเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รชักาลที ่10 และฉลองครบรอบ 86 ปี โรงเรยีน มงฟอร์ตวทิยาลัย 
ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดังนี้
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือนานาชาติ รายการ “Hong-Kong International Robotic Olympiad 2018”
• นายอภณิฐั  ชูเชิญ ช้ัน ม.4/2 ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 2 การแข่งขนัหุน่ยนต์บงัคับมอื Hand Generator Worm Robot 
Shot Distance Run Competition
• นายบุรพล  อ่อนไทย ช้ัน ม.4/2 ได้รบัรองชนะเลิศอันดบั 3 การแข่งขนัหุน่ยนต์บงัคับมอื Multi – motor Robot Appearance 
Design Competition
•  นายณรัชต์  มานะสัมพันธ์สกุล ชั้น ม.4/2 ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 3 การน�าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
Ocean Treasure Hunting Robot Game 
งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจ�าปี 2561 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย
• ด.ช.ภูรินทร์  เจริญกิจ และ ด.ช.จักรภพ  เย็นกล�า่ ชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Mimi Gundam 
• ด.ช.พงศภัค  เฉลิมบุญ ชั้น ม.2/3 และ ด.ช.ณภัทร  เจริญกิจ ชั้น ม.2A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขัน 
Mini Logistic bot ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
• นายปวเรศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์  และ นายภัทรพล  ชัยพรเจริญศรี ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขัน 
Mini Logistic bot ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
• ด.ช.คมน์คณิณ  มณีสายสุวรรณ ชั้น ม.3/8 และ นายภูเบศวร์  บูรณทอง ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขัน The Fast ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2561 ดังนี้
• นายณฐัพล  จนัทร์วงค์ ช้ัน ม.6/1 ได้รบัรางวัลเหรยีญเงนิ 
การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 จากมูลนิธิ 
สอวน.
• นายศุภณัฐ  บุญทรง ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17 จากมูลนิธิ 
สอวน.

• น.ส.วรางคณา  ระวังงาน ช้ัน ม.6/1 และ น.ส.ณฐัณชิา  ประกาศวุฒิสาร  ช้ัน ม.5/3 ได้รบัรางวัลชมเชย การแข่งขนัโครงงาน 
STEM “ชาร์จเจอร์พลังงานกล” จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ด.ญ.กญัญ์ชิสา  วรรณคราพล ช้ัน ม.1/1 และ ด.ญ.สวชิญา  ประสารศร ีช้ัน ม.1/5 ได้รบัรางวัลชมเชย การแข่งขนัโครงงาน 
STEM “การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟล็อคที่เติมสารคาร์บอนอินทรีย์” จากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• น.ส.ณิชาภัทร  สุนทรชัย ชั้น ม.4/1  น.ส.ปรีชญาพร  ไชยอ้าย ชั้น ม.4/2 และ น.ส.สวิชญา  เวียงเงิน ชั้น ม.4/2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน STEM “หมอนหกสลีเมือง” จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
• น.ส.กมลลักษณ์  เทพวงศ์ ชั้น ม.4/2 น.ส.ปณิดา  ลิ้มไพศาล ชั้น ม.5/2 และ น.ส.พริมา  เสริมศิริมงคล ชั้น ม.5/2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ระดับภาคเหนือ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ล�าปาง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล�าปาง 

เตรียมปรับปรุงสนามฟุตบอล / ภราดา ดร.ศักดา 
สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะฯ ร่วมส�ารวจ
พื้นที่และหารือเตรียมการด�าเนินงานปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลและลู่ว่ิง ณ โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย เมือ่วันที่ 
3 สิงหาคม 2561 

รับมอบตวันกัเรียนทนุ และ Gifted / โรงเรยีนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย ด�าเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 โครงการทุน
เรียนดีฟรี 100 % และ Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ 4 (รอบที่ 1) โดยผู้ปกครองได้ด�าเนินการตาม
ก�าหนดการในการรับมอบตัวเข้าศึกษาต่อให้แก่บุตรหลาน ณ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561

ประชุม ผปค.สอบคัดเลือก ม.4 / ม.ธีรภัทร์  วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ ช้ีแจงนโยบายการรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2562 
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให้แก่ผู ้ปกครองได้รับทราบ ในการประชุมผู ้ปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (รอบภายใน) ณ 
หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561
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สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (รอบภายใน) / นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตร
ปกติและหลักสูตร English Programme รอบที่ 1 (รอบภายใน) 
ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561

ตอบปัญหากฏหมาย / น.ส.ภสันนัท์  ศรสีเุทพ ช้ัน ม.6/9 และนายณทัพัฒน 
เกียรติไชยกร ชั้น ม.6/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส�านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันรพี 2561 ณ อาคารพลต�ารวจเอกเภาสารสิน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1 / นายศุภโชติ  สุขสวัสดิ์  นายชาญคณิต  แก้ววงศ์ 
และนายธนวัฒน์ กันสืบ ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขัน Computer Programming Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ภราดาศราวุธ  ยุชมภู หัวหน้างานโภชนาการ ที่ปรึกษางาน EP และที่ปรึกษางานดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความ
ยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ดังนี้
• น.ส.ภัสนันท์ ศรีเทพ (คะแนนรวม 8,500) และ น.ส.อสมา  พงษ์สิงห์ (คะแนนรวม 8,400) ชั้น ม.6/9 ได้รับเกียรติ
บัตรคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก การแข่งขันสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF A2 ภาคเหนือ ประจ�าปี 2561 
• นายรัฐพร  เพชรฤทธิ์ และนายชยณัฐ  บุญตันสา ชั้น ม.5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันความรู้ทั่วไป
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการ ในงานเปิดประตูสู่โลกภาษาฝรั่งเศส La porte ouverte
• น.ส.นภัสกร  เสวยราช ชั้น ม.6/8 และ นายสุวัจน์  พิบูลย์ ชั้น ม.6/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ส�าหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และล�าพูน  
• นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี และ แผนการเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส ได้รับเกียรติบัตรการร่วมร้องเพลงประสานเสียงวันชาติ
ฝรั่งเศส จากโรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง 

ตรวจหลกัสตูร / คณะกรรมการตรวจงานหลักสตูร งานการเรยีน 
การสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการตรวจหลักสูตร 
ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ ร่วมตรวจหลักสตูร ครัง้ที ่3 ณ ห้อง Gifted 
Math เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
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แนะแนว ม.บอสตัน / อ.พลศักดิ์  ช่อมณี Head of Admissions สถาบัน EF Academy International Boarding Schools 
และนายวศิน  กิตติวรรณ ศิษย์เก่า EF Academy New York ปี 2016 แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

อบรม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ /พ.ต.อ.ฉตัรมงคล  
วศนิอมร ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครือ่งมอืพเิศษ 
บก.สส.ภ.5 ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม 
“การจัดเตรียมองค์กร และวิธีปฏิบัติที่ถูก
ต้องให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ 
พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” แก่คณะ
ครูและบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

รองชนะเลิศอันดับ 1 / น.ส.ณิชา พูลโภคะ ชั้น ม.4/1 น.ส.สวิชญา 
เวียงเงิน และ น.ส.ปรีชญาพร ไชยอ้าย ชั้น ม.4/2 ผู้จัดท�าโครงงาน
หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” เรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของยาสีฟันโดยการเติมสารสกัดจากหมาก ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮา
ลาล ประจ�าปี 2561 (Halal Scientist Competition 2018) ณ 
ห้องประชุมอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

เพชรยอดมงกฎุนานาชาต ิ/ ภราดา ดร.ศกัดา  สกนธวฒัน์  ผูอ้�านวยการ 
โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย แสดงความยินดกีบั น.ส.ชิตาพณัฐ์ ศภุเชษฐ์สกลุ 
ชั้น ม.6/10 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ล�าดับที่ 40 การแข่งขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 นานาชาติ ซึ่งมีนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จ�านวน 
2,819 คน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง 
และประเทศไทย โดยได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน และค่าครองชีพตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
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การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 
มีดังนี้
• ด.ช.ญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ ชั้น ม.1/1 ด.ช.คมน์คณิณ มณีสายสุวรรณ ชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ธัญ
กร ยันตรศาสตร์ และ ด.ญ.คีตพัช ธรรมปัญญา ชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
• นายจิรายุ นิยมกูล  นายธนภัทร์ ภัทรสกุลชัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  นายศุภณัฐ บุญทรง และ น.ส.ณัชชา ฐิติวัฒนาการ 
ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ผลการแข่งขัน งานวนัวิทยาศาสตร์นทิศัน์ ราชภัฎล�าปาง 61 ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัล�าปาง เมือ่วนัที ่16 - 18 สงิหาคม 2561 มดีงันี้
• นายณพรรษ ไชยาพันธุ์ ชั้น ม.4/3 และ นายฐิติกร จิโนรส ช้ัน ม.6/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• นายภาณุวัฒน์ ชื่นตา ชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ นายสิรวิช พงศ์เศวต ชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษา HTML
• นส.พัชรธัญ  ใส่ด้วง นส.ภัทรนันท์  พรหมการัตน์ และ นายอภิชาติ  เลิศวิราม ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย 
• นายณรัชด์  มานะสัมพันธ์สกุล  นายปิยากร  คุณากร ชั้น ม.4/2 และ นส.นภัสสร  กันเงิน ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย    
• นส.พิสุทธิ์ทิวา  พรหมเมตจิต ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบค�าถามวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
แล็ปกริ๊ง  
• นส.ธนัชญา  ชนินทร์วณิชย์  นส.สุวิชญาน์  พุ่มเจริญ  ชั้น ม.4/2 และ นส.ณิชาภัทร  สุนทรลิ้มศิริ  ชั้น ม.4/3 ได้
รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตู้ปลาสวยงาม ระดับชั้น ม.ปลาย  
• นส.พิสุทธิ์ทิวา  พรหมเมตจิต และ นส.ธัญณิชา  แสนธรรมจักร ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สารสกัดอะโลฟาธียับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราพ ระดับชั้น ม.ปลาย      
• นส.พมิพ์นภิา  ค�าซาว  นส.สปุรยีา  ไชยวงศ์สาย  นส.จดิาภา สขุแก้ว  นส.นฤภร  พชัิยวัฒนกลุ  นส.นวนนัทน์  สุรยิะเจรญิ  
และ นส.พริมา พริมา ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันร้องเพลง ระดับชั้น ม.ปลาย  
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เหรียญเงินโครงงานวิทย์ / น.ส.ณิชา พูลโภคะ ชั้น ม.4/1 น.ส.สวิชญา 
เวียงเงิน และ น.ส.ปรีชญาพร ไชยอ้าย ชั้น ม.4/2 จัดท�าโครงงานเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพของยาสีฟันโดยการเติมสารสกัดจากหมาก ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา-
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561

ตอบปัญหาความรู้ / น.ส.พิมพ์พิชญา คงศรี ชั้น ม.5/3 และ นายณัฐ
ชนนท์ วงศ์มณีนิล ชั้น ม.5/10 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการตอบ
ปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการบัญชี ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ตอบปัญหาวทิย์ทางการแพทย์ / นายธรีวร์ี แกล้วกล้า  นายจตุพร  กมุศสัตรา 
ช้ัน ม.6/1 ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัที ่1 และ น.ส.พรีดา ลือวิฑูรกจิ 
ชั้น ม.4/2 และ นายธนภัทร สีมาจร ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ค่ายฝรั่งเศส / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายฝรั่งเศส Ensemble , On peut 2018 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และ 5 เพือ่เตรยีมความพร้อมในการสอบ DELF และฝึกทกัษะการใช้ภาษาฝรัง่เศสในสถานการณ์จรงิ ฝึกให้ 
นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เมื่อวันที่ 17-18 
สิงหาคม 2561

มอบตัว นร.ม.4 รอบภายใน / โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ด�าเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบ
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ
ศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร English 
Programme รอบภายในโดยผู้ปกครองได้ด�าเนินการตาม

ก�าหนดการในการรายงานตัวให้แก่บุตรหลาน ณ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ / นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 – ช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 
6 โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั แผนกประถม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ความ
สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 ประจ�าปี 2561 
บรษัิทเสรมิปัญญา จ�ากดั ณ ห้องประชุมแอมบรอสโิอ สนามสอบโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
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สอบท็อปเทสท ์/ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความ
สามารถทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 
2561 ครั้งที่ 17 ของบริษัทท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ 
จ�ากัด ณ อาคารเอ็มมานูเอล และหอประชุมเซนต์โยเซฟ 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

ประกวดสุนทรพจน์ / นายสมิทธ์  โซโลส ชั้น ม.6/1 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ภาษาอังกฤษ) ประเภท
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 5 (Change the World 
Speech Contest) ในกรอบแนวคิดเรื่อง 2018 Thai 
Smart Speakers “Great Speech makers make 

Leaders” สุดยอดนักพูดปี 2018 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยในรอบคัดเลือกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2561 และรอบตัดสินขึ้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 และการแข่งขัน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธรชัย) ณ 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 มีดังนี้
• การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระดับชั้น ม.ต้น : ด.ช.ภูรินทร์  เจริญกิจ  ด.ช.ชนะกันต์  แสงนวล  
และ ด.ช.ธีรดนย์  มนัสวิยางกูร ชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลชมเชย
• การแข่งขันเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับชั้น ม.ปลาย : น.ส.ภัทรนันท์  พรหมการัตน์  และ นาย
จตุพร  กุมศัสตรา ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย
• การแข่งขันฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับชั้น ม.ปลาย : นายศุภณัฐ  บุญทรง ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวันชมเชย 
(รอบชิงชนะเลิศ) 
• การแข่งขันชีววิทยา เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับชั้น ม.ปลาย : นายจิรายุ  นิยมกูล ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย (รอบ
ชิงชนะเลิศ)

Workshop มาสเตอร์อาร์ต / นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจวาดภาพ ร่วม 
Workshop ประกวดวาดภาพระบายสีในแคมเปญ 
“มาสเตอร์อาร์ต มาสเตอร์ซีรีย์ ระบายให้ภาพและ
สีเป็นธรรมชาติ Season 3” เพื่อส่งเสริมการ
สร้างทักษะจิตนาการให้แก่เด็กโดยค�านึงถึงความ

ส�าคัญของศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กผ่านการวาดภาพระบายสี โดยนายนิพิฐ  โรจน์รัตน์ศิริกุล ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ กลุ่มอายุ 16 - 18 ปี ระดับภาคเหนือ ณ ห้องสมุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 
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อบรมคุณค่าพระวรสาร / คุณพ่อ ยอแซฟ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา ผู้ช่วย
พระสังฆราช ฝ่ายสื่อสารมวลชน ให้เกียรติอบรมแก่คณะครูและบุคลากร 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง “คุณค่าพระวรสารสู่การปฏิบัติ” คุณค่า
ที่พระเยซูสั่งสอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่าง ดังที่มีบันทึกในพระคัมภีร์ 
“พระวรสาร” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

เตรียมความพร้อมก่อนแข่งขนั / ด.ช.ญาณรกั  ถาวรรุง่กจิ 
ชั้น ม.1/1 ร่วมการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขัน IMSO 
2018 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 - 
26 สิงหาคม 2561

ต้อนรับผู้แทน ม.อาโอโมริ / ภราดาศราวุธ  ยุชมภู หัวหน้างาน
โภชนาการ ที่ปรึกษางาน EP และที่ปรึกษางานดนตรี ให้การ
ต้อนรับ Mr. YAMA HIDE KOYAMA ผู้แทนมหาวทิยาลัยอาโอโมริ 
และคณะฯ ในโอกาสสานสัมพันธ์ญี่ปุ่น–ไทย และแนะแนวการ
ศึกษาต่อให้แก่นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น รวมทั้ง
นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมอ�านวยการ 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

สอบ ISTUDY / นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 สอบวัด
ระดบัภาษาองักฤษ (English Proficiency) 
ชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน ISTUDY 
ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ปฏิบัติการทางวิทย์ / นักเรียน Gifted วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1/1  ม.1/2 และ ม.2/8 อบรมสัมมนาเรื่อง “การท�าปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์” ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
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เยี่ยมเยือนลูกค้า / ภราดาศราวุธ  ยุชมภู หัวหน้างานโภชนาการ ที่ปรึกษางาน EP 
และที่ปรึกษางานดนตรี ให้การต้อนรับนายโสภณ  โตชัย  ผู้แทนบริษัทศูนย์พัฒนา
บุคลากร จ�ากัด (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ)  และคณะ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์  อิน
ชัวรันส์ /AIG  ในโอกาสเยี่ยมเยือนลูกค้าและพบปะหารือให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันความเสียงภัยทรัพย์สิน และการให้บริการต่างๆ  ณ ห้องประชุม
อ�านวยการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ต้อนรับผู้แทนมหาวิทยาลัยโตเกียว / ภราดาศราวุธ  ยุชมภู หัวหน้างานโภชนาการ ที่
ปรึกษางาน EP และที่ปรึกษางานดนตรี ให้การต้อนรับ Mr.KENSUKE KATONO  
Manager E-Track Planning Department  ผู้แทนมหาวิทยาลัยโตเกียว และคณะ 
ในโอกาสสานสัมพันธ์ญี่ปุ่น – ไทย แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนแผนการ
เรียน ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม
อ�านวยการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

Workshop KWN 2018 / นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทีมเม็ดเล็กพลิกโลก 1 ใน 16 ทีมสุดท้าย  ที่ผ่านการคัดเลือก
ผลงาน เข้าร่วม Workshop ค่ายพัฒนาผลงานโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค ปี 2561 (Panasonic 
Kid Witness News 2018) เพื่อน�าความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาผลงานการประกวดสารคดีในรอบตัดสิน ณ โรงแรมจัสมินแกรนด์เร
ซิเดนท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561

ประชุมครูเดือน ก.ค. – ส.ค. 2561/ ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้
อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ�าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 โดยได้
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน
กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2561

Youth Exchange Program / ภราดา ดร.ศกัดา สกนธวฒัน์ ผูอ้�านวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รทร.กฤตชญาภา ศรีวัฒนา 
และคณะ สโมสรโรตารี่ช้างเผือกเชียงใหม่ ในโอกาสประสานความร่วมมือ
โครงการ Youth Exchange Program (USA YE) สโมสรโรตารีช้าง
เผือกเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย น�า Mr.Louis Defeo 
นักเรียนแลกเปลี่ยนจากรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมศึกษาเรียน
รู้วัฒนธรรมไทยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน English 
Programme เป็นระยะเวลา 10 เดือน ณ อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2561
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งาน Thailand ASEAN Festival 2018 การแข่งขนัทกัษะทางภาษาฝรัง่เศส Ouverture sur le monde francais ครัง้ที ่3 
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีผลดังนี้
• น.ส.นภัสนันท์  ศรีสุเทพ  น.ส.อสมา  พงษ์สิงห์ และ นายอธิปสิทธิ์  แก้วฟ้า ชั้น ม.6/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
สาธิตการท�าอาหารและน�าเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศส (Concours de Cuisine francaise)
• นายบัณทัต  อกัษรศร ีช้ัน ม.6/9 ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบัที ่1 การแข่งขนัวาดภาพตามหวัข้อทีก่�าหนด (Concours de Dessin)
• น.ส.ปานรดา  ใสสะอาด ชัน้ ม.4/10  น.ส.นรีนารา  อนิเสาร์ ช้ัน ม.5/9  นายวชิระ  วณสีอน ช้ัน ม.5/9  น.ส.ธยาน์  ตาดี  
น.ส.พิมพ์สิริ  ยโสธนชัย  น.ส.อรนิรินธน์  ธนาพลวิสิฐ  และ น.ส.ณัฏฐวรรณ  ประเสริฐโยธิน ชั้น ม.6/9 ได้รับรางวัล
ชมเชย การแข่งขันเต้นประกอบเพลงฝรั่งเศส (Concours de Street Danse)
• น.ส.ภัทรวริณ  มหายศปัญญา  นายกฤษกร  ปรารมภ์  และนายเลิศธนัตถ์  เจียระสินธุ์กุล ชั้น ม.6/9 ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขัน Concours de D้efil้e “Allez les Bleus, allez la France”

ค่ายผู้น�าภาษาฝรั่งเศส / ครูและนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้น�าภาษาฝรั่งเศส” เพื่อ
เรียนรู้ภาษาและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2561

รับมอบกับดักไข่ยุง / ม.ไชยวัฒน์  บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน 
และตัวแทนนักเรียน รับมอบ Leo-Trap กับดักไข่ยุง จากกองสาธารณสุข 
เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อควบคุมป้องกันก�าจัดยุงพาหะน�าโรคและลดการแพร่
พันธุ์ของยุงลาย ณ อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

กล่าวสุนทรพจน์ / นายสมิทธ์  โซโลส 
ชั้น ม.6/1 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
สุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ โครงการประกวด
สุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Change 
the World Speech Contest 2018) ครั้งที่ 
5 “สุดยอดนักพูด ปี 2018” ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย กล่าวสนุทรพจน์ในกรอบแนวคิดเรือ่ง 2018 Thai Smart Speakers “Great Speech makers make Leaders” 
ให้แก่คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับฟัง ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
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ประกวดวิจยัทางวทิยาศาสตร์ / นายญาณวฒิุ  ดวงจติ ช้ัน
ม.6/2 นายณัฐชนน  พงษธา และ นายชนะศักดิ์  โพธิ 
ชั้นม.6/1 ผู้จัดท�างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสีชุบอโนไดซ์
จากธรรมชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ณ 
มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561  

มอบทุน / ภราดาศราวุธ  ยุชมภู หัวหน้างานโภชนาการ ที่
ปรึกษางาน EP และที่ปรึกษางานดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ให้การต้อนรับนายอนชิุต  คงจนัทร์ หวัหน้าโครงการ
ประกวดสนุทรพจน์เพือ่การเปลีย่นแปลงโลก และคณะชมรม
พุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายสมิทธ์  โซโลส ชั้น 
ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ 
ภาษาอังกฤษ โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก (Change the World Speech 
Contest 2018) ครั้งที่ 5 “สุดยอดนักพูด ปี 2018” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวสุนทรพจน์ในกรอบแนวคิดเรื่อง 2018 Thai Smart Speakers “Great Speech makers 
make Leaders” ณ ห้องประชุมส�านักผู้อ�านวยการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

กวดวิชาภาษาไทย / สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดติวกวดวิชาภาษาไทย โดย อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือครู
ลิลลี่ จากสถาบันกวดวิชาพินนาเคิล กรุงเทพฯ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561

ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ / ภราดา ดร.ศกัดา  สกนธวฒัน์ ผูอ้�านวยการ 
โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ โครงการ MUIC 
Excellence Entrance Track (MEET) ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับการสนับสนุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  
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ตอบปัญหาแพทย ์/ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชย (ทั้ง 3 ทีม) จากการแข่งขันตอบปัญหา
แพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561

ร่วมไว้อาลัย / ภราดาและคณะครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแสดงความ
เสียใจกับครูฐิติกานต์  อนุสุเรนทร์ ที่คุณพ่อจรูญ  อนุสุเรนทร์ ได้ถึงแก่กรรม โดย
ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล ณ บ้านนาตาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2561

อวยพรวันคล้ายวันเกิด / ม.บุญเท่ง  แถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้แทน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาอนุรักษ์  
นิธิภัทราภรณ์  ผู้อ�านวยการบ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา ที่มีอายุครบรอบ 62 ปี ณ 
นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

ภราดาศราวุธ  ยุชมภู หัวหน้างานโภชนาการ ที่ปรึกษางาน EP และที่ปรึกษางานดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความ
ยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ดังนี้   
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ – บัญชี  ระดับชั้น ม.ปลาย
• น.ส.พิมพ์พิชญา  คงศรี ชั้น ม.5/3 และ นายณัชนนท์  วงศ์มณีนิล ชั้น ม.5/10 ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ปี 2561
• นายนรบดี  โชโนะ ชั้น ม.5/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
• น.ส.พิมพ์พิชญา  คงศรี ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• นายรัฐพร  เพชรฤทธิ์ ชั้น ม.5/5 และ น.ส.ปรีติ  มณีรัตน์ ชั้น ม.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ
• นายศวีระ  ธัมทะมาลา ชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
• น.ส.ชลนภา  ดวงดีทวีรัตน์ ชั้น ม.6/1 และ นายณัทพัฒน  เกียรติไชยากร ชั้น ม.6/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• นายนาวินธิติ  จารุประทัย ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
• น.ส.พิชญภัค  เดชมี ชั้น ม.6/3 และ น.ส.ฑิตฐิตา  เครือรัตนไพบูลย์ ชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปี 2561
• นายรัฐพร  เพชรฤทธิ์ ชั้น ม.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
• น.ส.ทีปนี  เพ็ชรไชย ชั้น ม.5/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• นายภัคพล  สินสุรินทร์ ชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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ผลการสอบธรรมสนามหลวง ประจ�าปีการศึกษา 2560 
ซึ่งจัดโดยส�านักแม่กองธรรมสนามหลวง มีดังนี้
ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้แก่
• ครูสุภาวดี  ค�าดวงฤทธิ์    
• ครูพรพิมล  ก้อนแก้ว 
• ครูสุชาวดี   ยั่งยืน   
• ม.ก�าจร  ยั่งยืน   
• ม.ศรัณยวิทย์  พวงสุวรรณ   
ธรรมศึกษาชั้นโท ได้แก่
• น.ส.ปิยธิดา  บาลี 
• น.ส.เยาวลักษณ์  โอสถสงเคราะห์ 
• น.ส.มาลัย  ไวที 
• น.ส.พิณเพชร  ช้างรบ 
• น.ส.กัญญาณัฐ  โลพะเวช 
• น.ส.เปรมยุดา  จิรังคานนท์ 
• น.ส.เกวลิน  พันธ์ประเสริฐ 
• น.ส.ต้นน�้า  ฤทธิสินธุ์ 
• นายเทพศิริ  ตันติวิท
• นายภูมิเมษฐ์  สุมินทร์
ธรรมศึกษาชั้นเอก ได้แก่
• น.ส.ณัฐวรินทร์  นิลวิวาศ  
• น.ส.ณัฐไพลิน  เลิศตรงจิตร  
• น.ส.ชุติกาญจน์  กระจายสัญจร 
• น.ส.พณิชา  จิตนารินทร์ 
• น.ส.ชลนภา  ดวงดีทวีรัตน์  
• ม.ธราดร  จันทร์แสง  

เปิดกิจกรรม / ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดกิจกรรม Workshop “ไทยพีบีเอส 
ชวนครูวิทย์ - คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Strong 
ด้วย STEM ปีท่ี 2” ครั้งที่ 4 เรื่อง “STEM 
Education + A ท�าไมต้องมี A เข้ามาช่วย” 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ทั่วภาคเหนือร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2561

สอบเข้าเรียน ม.4 (รอบทั่วไป) / นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ
ศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร 
English Programme (รอบทั่วไป) พร้อมกันนี้

ทางโรงเรียนได้ด�าเนินการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนจากต่างโรงเรียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561
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สอบ HSK / โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบวัดมาตรฐานวิชาภาษาจีน 
(Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK HSK1 HSK3) นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
ณ อาคารปีเตอร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 

Popular Vote / นายนิพัทธ  พุกกะณะสุต ประธานกรรมการ
มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน มอบรางวัล Popular Vote 
ประเภทนักเรียน - นักศึกษา ให้ทีม Miracle โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลยั กบัผลงานเรือ่งหมหูม ูในการแข่งขนัประกวด ANIMATION 
SOFTWARE PARK Wealth Magik เงินออมสร้างชาติ ตอน 
สนุกและง่ายกับกองทุนรวม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

เยาวชนแห่งชาติ เชียงใหม ่ / นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเยาวชนที่มีผลงาน
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่แก่ นายครองภพ  ศีลาเจริญ 
และ น.ส.ปณิตา  ศศานนท์ ชั้น ม.6A  นายสมิทธิ์  โชโลส  
นายศุภณัฐ  บุญทรง และ น.ส.ภัทรนันท์  พรหมการัตน์ 
ชั้น ม.6/1  ในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ณ 
หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

ประชุมครูเดือนกันยายน / ภราดา ดร.ศักดา 
สกนธวฒัน์  ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลัย 
เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ�าเดือนกันยายน 2561 โดยได้ร่วม
แสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้าย

วันเกิดในเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

ม.ปลายสายเก่ง / น.ส.ณัชชา  ฐิติวัฒนาการ และนายณัฐพล  จันทร์วงค์ ผ่านเข้ารอบ 3 
และรอบ 4 การแข่งขันรายการ “ม.ปลายสายเก่ง” รายการแข่งขันตอบค�าถามด้านวิชาการและ
ความรู้รอบตัว เวทีทดสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ JSL Studio กรงุเทพฯ เมือ่วันที ่19 กนัยายน 
2561

ประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนร่วม / ภราดา ดร.ศกัดา  
สกนธวฒัน์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ครั้งที่ 
2/2561 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
ประถม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
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นักเรียนดีเด่น /อาจารย์ธวัชชัย  ไชยกันย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสถาน
ศึกษาเอกชน ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ 
น.ส.เพชรดา  พิมสาร ชั้น ม.3/1 และ น.ส.ศศิชา พันธุ์พิศุทธิ์ชัย ช้ัน ม.6/8 
ที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประกาศเกียรติคุณวันเยาวชนแห่งชาติ สมาคม
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ
เทคนิคลานนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561

มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 / 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ด�าเนินการรับมอบตัว
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ทั้ง
หลักสตูรปกติ และหลักสตูร English Programme 

รอบที่ 1 โดยผู้ปกครองได้ด�าเนินการตามก�าหนดการในการรายงานตัวให้แก่บุตรหลาน ณ อาคารเซนต์โยเซฟ เมื่อวันที่ 22 
กันยายน  2561

ส�ารวจค่ายลูกเสือ ม.1 / คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส�ารวจค่ายลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าค่าย
พักแรมของลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลกูเสอืเหนอืเกล้า เมือ่วนัที่ 
24 กนัยายน 2561

สนับสนุนเครื่องออกก�าลังกาย / ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หารือการปรับปรุงเครื่อง
ออกก�าลังกายกลางแจ้ง และอุปกรณ์บาร์โหน โดยมีนายชัชวาล เอี่ยมศิริ ผู้จัดการบริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ศิษย์เก่ามงฟอร์ต
วิทยาลัย รุ่น 2517 ให้การสนับสนุนงบประมาณ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
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ร่วมไว้อาลัย / ผูแ้ทนคณะคร ูบคุลากร โรงเรยีน 
มงฟอร์ตวิยาลัย ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจ 
และมอบเงนิร่วมท�าบญุกบัครสูพุตัรา  สวุรรณนารี 
ที่คุณแม่บัวพันธ์  เรือนสติ มารดาถึงแก่กรรม 
โดยตัง้ศพบ�าเพญ็กศุล ณ ศาลาวัดสนักลางเหนือ 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

Twilight Multilanguage Camp / นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจเข้าร่วมค่าย Mc : Twilight Multilanguage 
Camp 2018 โดยได้ร่วมกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น จากฐานการเรียนรู้ภาษาต่างๆ 
อาทิ ฐานประกอบอาหาร 4 ชนชาติ (อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น) ฐานการละเล่นสันทนาการต่างๆ อย่างสนุกสนาน และ
ทัศนศึกษาไนท์ซาฟารี ในช่วงเวลากลางคืน ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561

ร่วมงานฌาปนกิจ / ผู้แทนคณะครู และบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่บัวพันธ์  เรือนสติ 
มารดา ครูสุพัตรา  สุวรรณนารี ณ สุสานบ้านสันกลางเหนือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

เข้าเงียบครูคาทอลิก / คุณพ่อหิรัญ  กลิ่นบัวแก้ว  ให้เกียรติเป็นประธานอบรมการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปี 2561 
เพือ่ไตร่ตรองคุณค่าและบทบาทครคูาทอลกิ และสร้างความสมัพนัธ์ฉนัพีน้่องระหว่างครคูาทอลกิในโรงเรยีน พร้อมทัง้เตรยีมชีวติจติ 
เข้าสู่การเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ณ ม่อนมาตุภูมิ ฟาร์มสเตย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561  
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โครงกำรร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ดำ้นควำมปลอดภัยทำงน�้ำ
หลักสูตรเพื่อเยำวชนพัฒนำเป็นกีฬำและอำสำสมัครไลฟ์กำร์ด

ณ สระว่ำยน�้ำรุจิรวงศ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2561  

กำรอบรมกำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำนและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น รุ่นที่ 1 (ส�ำหรับครู และนักเรียน) 
ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2561
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วิทยากรอบรมทักษะฟุตบอล  
ม.วินัย ถิ่นจอม ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็น
วิทยากรโครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน (ฝึกอบรมทักษะกีฬา

แชมป์ภาคเหนือ OBEC-MONO CHAMPION CUP 2018 
นักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 14 ปีชาย และ รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ OBEC - MONO CHAMPION 
CUP 2018 การแข่งขัน “สพฐ – โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018” รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2561  

เหรียญทองแดง Taiwan Athleties Open 2018
นายยศภัทร  จรปัญญานนท์ ชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ร่วมกับทีมนักกรีฑาประเทศไทย การ
วิง่ผลดั 4x100 เมตร ในการแข่งขนั Taiwan Athleties 
Open 2018 ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 25 - 26 
พฤษภาคม 2561

คว้าแชมป์ 2 รุ่น รายการ สพฐ. – สปอนเซอร์
ทมีบาสเกตบอลโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั ได้รบัรางวลัชนะเลศิ รุน่อาย ุ13 ปีชาย และรุน่อาย ุ18 ปีชาย  รองชนะเลศิ 
รุน่อาย ุ15 ปีชาย ด.ช. อคัรวนิท์  สขุสม ได้รบัรางวลันกักฬีาดเีด่น รุน่อาย ุ13 ปีชาย  นายปรตัถกร  บรบิรูณ์มกุข์  
ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่นอายุ 18 ปีชาย ม.ชาญยุทธ  รัตนมงคล ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น รุ่นอายุ 13 ปีชาย 
และ รุ่นอายุ 18 ปีชาย ในแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. – สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ
ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17 ประจ�าปี 2561 “OBEC – Sponsor Basketball Thailand 2018” รอบคัดเลือก 
5 ภูมิภาค ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2561

ฟตุบอลเดก็และเยาวชน) ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอฮอด ณ เทศบาลต�าบลท่าข้าม อ�าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่8 - 11 
พฤษภาคม 2561

งานกีฬา
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บาส 18 ปี รองชนะเลิศระดับประเทศ
ทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศ 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561 (สพฐ. – โมโนแชมเปี้ยนคัพ 2018) ณ Mono Stadium 
29 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2561

แข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ
นายชัชวิชญ์ ค�าสว่าง ชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่น Expert class 
การแข่งเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุชิงแชมป์โลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อ 
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561

ร่วมประชุมแข่งขันกีฬาในเครือฯ 
ม.วินัย  ถ่ินจอม งานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับทราบกติกา ระเบียบ 
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ฟุตซอลรองชนะเลิศอันดับ 3
ทีมฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย และรุ่น
อายไุม่เกนิ 18 ปีชาย ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับ 3 การแข่งขันรายการ ปรกีฬีานกัเรยีน 
เชยีงใหม่ทวัร์นาเม้นท์ 2561 ณ สนามฟุตซอล
เทศบาล เมือ่วนัที ่27 - 30 กรกฎาคม 2561

แข่งขันวอลเลย์บอล 
ด.ช.ชนะกนัต์ แสงนวล ชัน้ ม.3/8 และ นายณฎัฐกติต์ 
ถวาย ชั้น ม.4/11 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด รุ่นอายุ 15 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2561 

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7 - 11 กันยายน 2561
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แสดงความยินดีนักกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2561 ดังนี้
ประเภทชายเดี่ยว อายุ 14 ปี
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.เขมกร  โพธิ์อ่าน ชั้น ม.2/3

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ญาณวุฒิ  สายปัญญา ชั้น ม.1/8
ประเภทชายคู่ อายุ 14 ปี
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช เขมกร  โพธิ์อ่าน ชั้น ม.2/3 และ ด.ช.พงสกร  จันทร์จริง ชั้น ม.2/1
ประเภทชายเดี่ยว อายุ 16 ปี
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภูริ  อุนจะน�า ชั้น ม.4/8
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกวิศวร์  สันทราย ชั้น ม.4/8
ประเภทชายคู่ อายุ 16 ปี
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภูริ  อุนจะน�า ชั้น ม.4/8 และ นายกวิศวร์  สันทราย ชั้น ม.4/8
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกรวิชญ์  สมพงษ์ ชั้น ม.3/5 และ นายจักรพัฒน์  ทาโสด ชั้น ม.3/3
ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 16 ปี
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ณหทัย  อินทจักร์ ชั้น ม.3/8
ประเภทหญิงคู่ อายุ 16 ปี
• รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ น.ส.ณหทยั  อนิทจกัร์ ชัน้ ม.3/8 และ น.ส.วรศิรา  เนตรประสาท ชัน้ ม.3/2

แชมป์ SINGHA รอบภูมิภาค
ทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ 15 ปีชาย และรุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขนัโครงการ “SINGHA 3*3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018” 
ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ตรวจเอกสารนักกีฬา
คณะกรรมการ โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั และโรงเรยีน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ตรวจเอกสารหลัก
ฐานนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง เพื่อเตรียมความ
พร้อมส�าหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษา
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต ์คา เบรียลแห ่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
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มงฟอร์ตถล่มกาวิละ 6 : 0 
นักฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี ลงสนามฟาดแข้งถล่มคู่แข่ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยอย่างขาดลอย 6 : 0 การแข่งขัน
ฟุตบอลกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ณ 
สนามฟุตบอลกองพันธ์สัตว์ต่าง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2561  

การอบรม “นวดทางการกีฬา” Sport Massage”
งานกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งตัวแทนคณะครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวดทางการกีฬา - SPORT 
MASSAGE” เพื่อพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรทางด้านออกก�าลังกายและการกีฬาให้มีความรู้ สามารถ
น�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์กับผู้ที่ออกก�าลังกายหรือนักกีฬาต่อไป ณ ห้องประชุม 45 ปีอาคาร 2 
และอาคารศูนย์กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561  

ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาในเครือฯ 
ม.วินัย  ถิ่นจอม งานกีฬา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนและนักศึกษา
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจ�าปี 2561 โดยมีการหารือในเรื่องต่างๆ ของ
การจัดการแข่งขัน และรายงานการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2561 
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ลูกหวายพ่ายโกวิท
ทีมลูกหวายเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปี ลงดวลหน้าแข้งพ่ายโรงเรียนโกวิทธ�ารง 2:1 เซ็ท ด้วยแคะแนน 17:21, 21:15 
และ 15:4 การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ณ 
สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

ให้โอวาทนักกีฬา 
ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อ�านวยการโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย ให้โอวาทแก่ครูผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนและ
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจ�าปี 2561 ณ ห้องประชุม
แอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

รองชนะเลิศตะกร้อลอดห่วง 
ทีมตระกร้อลอดห่วงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้คะแนน 250 คะแนน คว้าอันดับที่ 2 โดยโรงเรียนหางดง ชนะเลิศ
ด้วยแต้ม 270 คะแนน และโรงเรียนฮอดวิทยาคมได้คะแนน 230 เป็นอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

ลูกหวาย 15 ปี 18 ปี ดวลหน้าแข้ง  
ทีมลูกหวายเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 15 ปี พ่ายโรงเรียนเครือข่ายดอยอินทนนท์ 2:0 (21:17,21:14) และรุ่นอายุ 18 ปี 
ชนะโรงเรียนพร้าววิทยาคม 2:1 (21:15,6:21,15:13) การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ณ สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
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พิธีไหว้ครู มอบรางวัลครูนานปี แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
และประธานสี ปีการศึกษา 2561  
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 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู มอบรางวัลครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี 
ปีการศึกษา 2561 โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี 
พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-net 100 คะแนนเต็ม ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
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MCEP NEWS Report 1/ AY 2018
In 2003, Montfort College English Programme began with just two classrooms of  25 students 
in grades M1 and M4, along with only eight staff  members. Today, our department is 
comprised of  six levels, M1-M6, 250 students, and 35 foreign and Thai staff.
Montfort College English Programme’s goals for 2018 and 2019:

1) Montfort College English Programme strives to increase the 
number of  foreign students in our classrooms from countries 
such as China, Japan, South Korea, and other nations. We intend 
to harmonize both Thai and international cultures together 
within our department to align with the global education trend 
of the 21st-century.  Our students need to gain knowledge  
and experience relating with different cultures, ways of  life, international communication, and the ability to 
cooperatively engage with students from other countries. Montfort College EP currently has 44 international 
students in our department, and looks to increase that number each year.
2) Montfort EP maintains its vision to cooperate with international 
organizations. Last month, Montfort College English 
Programme signed an MOU with British Council to be an official 
IELTS examination center for both English Programme and 
Regular Programme students. Montfort College English 
Programme has also signed an MOU with Mahidol University 
International College (MUIC), one of  the top five universities 
in Thailand. This MOU focused on an admission quota for 
Montfort College students.  Additionally, Montfort College English 
Programme has partnered with Solbridge International School 
of  Business in South Korea for overseas scholarships, as well 
as an admission quota for Montfort College students.

3) Montfort College English Programme 
has developed international examinations 

standards and are appointed by Cambridge Assessment International Education (CAIE) as an official international 
examination center, with our center number being TH196.  We provide KET for M1, PET for M2, Cambridge 
Checkpoint for M3, Cambridge IGCSE for M5 and IELTS exams for M6. Montfort College English Programme 
monitors and maintains international standards to benefit and prepare our students for the future.

by M.Warinthrone Vasuwat : Head of  English Programme
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4) Montfort College English Programme encourages our students to participate in 
internal and external academic competitions. These competitions include 
English speech competitions, science competitions, robotics competitions, 
sports competitions, and others.
5) Montfort College English Programme 
provides students with the opportunity to 
join international activity clubs as well as 

international travel opportunities. Our activity clubs include robotics, chess, 
rugby, basketball, cooking, and others. Our international trips provide 
students cultural immersion with countries such as Australia, China, South 
Korea, and others with a focus on international communication.
6) Montfort College English Programme provides guidance for further education 
and internship opportunities which include day trips for students such as 
medical training at local hospitals, social development activities in local 

communities, university tours, and others. 
Moreover, Montfort College English 
Programme has partnered with the US 
Embassy to provide a US education road show to provide students with the 
opportunity to meet with representatives from American universities and 
discover future educational options.

EP Honour Roll
1) IELTS : Our higher Mathayom EP 
students achieved IELTS standards ranging 
from 5.5 – 7.5 / 9.0
2) Cambridge KET/PET : Our M1- M2 EP 
students achieved B1 & B2 ranking 
according to the Common European 
Framework of  Reference for Languages 
(CEFR) international standard.   
3) Cambridge Checkpoint: Our M3 EP 
students achieved high rankings in the 

Cambridge Checkpoint Examinations (Mathematics, English, and Science). 
4) USA Scholarship : Montfort College EP 2018 alumni 
Ms. Natnicha Chompitakdecha received an academic 
scholarship to study in the Faculty of  Business at the 
University of  Southern Mississippi in the USA. 
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 อ ย า ก ใ ห้ รู้ จั ก

                      เฟร้นฟราย ธันยชนก มูลนิลตา 
                   ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 50 “We run” 
                  อดีต Miss Thailand World 2015  

                     สวสัดคีะ เฟร้นฟราย ธนัยชนก มลูนลิตา ศษิย์เก่ามงฟอร์ตวทิยาลยั รุ่น 50         
                     “We run” 
                      อดีต Miss Thailand World 2015 
                      ปัจจุบัน ผู้ประกาศและพิธีกรช่อง 3 ข่าวเข้าวันหยุด ช่วง ศธ.360 องศา 
                        รายการโต๊ะจีน around the world พิธีกรและล่าม 3 ภาษา ไทย 
                          จีน  อังกฤษ  

ย้อนกลับไปสมัยเรียน
 นับตั้งแต่วันที่เรียนจนถึงวันนี้ ยังจ�ารหัสประจ�าตัวนักเรียนได้อยู่เลยคะ ม.ว.28782 เฟร้นฟรายเข้ามา
เรียนท่ีมงฟอร์ตช่วงมัธยมศกึษาตอนปลายคะ แผนการเรยีน ศลิป์-ภาษาจนี ระหว่างนัน้ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมที่ประเทศจีนหลายครั้ง ท�าให้ภาษาจีนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากที่พูดไม่ได้เลย จนกระทั่งสามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาจีนได้ และส�าเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์คะ 

ความทรงจ�าวัยเรียน
     เป็นเด็กที่ท�ากิจกรรมหลากหลาย ทั้งนักกีฬา นางร�า พิธีกร โครงงานอาชีพ หัวหน้าห้อง ที่ชอบท�า
หลายอย่าง เพราะชอบท�ากิจกรรมมากๆ เรารู้จักตัวเองว่าสามารถเรียนรู้ได้ดีหากลงมือท�ามากกว่าเรียนหนังสือใน

 อ ย า ก ใ ห้ รู้ จั ก
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ห้องอย่างเดียว กิจกรรมที่ได้ท�าสอนให้เฟร้นฟรายเข้าใจชีวิต รู้จักการจัดการเวลา การวางแผน ทั้งกิจกรรมและ
การเรียน โดยเฉพาะทักษะพิธีกร ผลจากการลองท�าและฝึกฝนในสมัยเรียนปัจจุบันกลายเป็นพิธีกรมืออาชีพ 
ไปแล้ว ซึ่งการท�ากิจกรรมสามารถน�ามาต่อยอดได้หากเราเข้าใจตัวเองและรู้ว่าต้องการฝึกฝนและพัฒนาด้านไหน 

วีรกรรมในรั้วโรงเรียน 
     555555 พดูแล้วข�า ไม่เชือ่กต้็องเชือ่นะคะ เพราะเคยโดดข้ามรัว้โรงเรยีนมาแล้ว ในยคุทีย่งัเป็นรัว้ปนูสขีาว
 เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นรถในโรงเรียนติดมากๆ เพลงเข้าแถวเช้าเปิดแล้ว ระหว่างที่รอรถค่อยๆ เลื่อนเข้าไปใน
โรงเรียน พี่ยามก็โบกรถและก�าลังจะปิดประตูรั้ว ถ้ามัวแต่รอต้องเข้าแถวไม่ทันแน่ๆ เลย จึงตัดสินใจลงจากรถ
และปีนรั้ว วิ่งไปเข้าแถว จังหวะเหมือนหนังมาก อีก 3 คนจะถึงชื่อเราแล้ว พอเข้ามาในแถวก็ท�าท่านิ่งเฉยๆให้ครู
จับไม่ได้ว่าเหนื่อยเพราะวิ่งมา พอขานถึงชื่อเรารีบตอบด้วยสีหน้านิ่งๆ ว่า “มาค่ะ” 5555 (ท�าไปได้) หากเป็นสมัย
นี้อาจจะโดนรั้วทิ่มแล้วก็ได้ 

ฝากถึงน้องๆ
     พี่มองว่าเด็กรุ่นใหม่มีโอกาสเยอะมากมาก มีเวทีให้น้องๆ ได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถทั้งวิชาการและ
กิจกรรมการประกวดต่างๆ สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ ตั้งค�าถามว่าตัวเองชอบอะไร หรืออยากท�าอะไร อาจจะไม่ต้องรีบ
ตอบให้ได้ตอนนี้ หรือใครที่ยังหาตัวเองไม่เจอ วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือให้ลงมือท�า การลงมือท�าเท่านั้นที่จะท�าให้เรา

รู้จักตัวเอง และได้เรียนรู้สะสมประสบการณ์ระหว่างการท�างาน อายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะ การเรียนรู้และปฏิบัติ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจ�ากัดของอายุว่าวัยเท่านี้ท�าไม่ได้ พี่เคยเป็นที่โหล่มาก่อนในสมัยที่เรียนชั้น ม.ต้น เคย
ไม่ถูกยอมรับเพราะไม่เก่งอะไรสักอย่าง ไม่มีโอกาสได้ท�าในสิ่งที่อยากท�า จนวันหนึ่งเรากล้าที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัว
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เองพูดคุยกับคนเยอะขึ้น เพื่อนแลกเปลี่ยนวิธีคิดและประสบการณ์ และตัดสินใจเรียนภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาที่
แปลกมากในความคิดเราตอนนั้น ผลที่ได้เราค้นพบตัวเองว่าเราชอบภาษาจีนและท�าออกมาได้ดี อาชีพที่ท�าทุกวัน
นี้เกี่ยวข้องกับภาษาจีนที่พี่รักและมีความสุขมากๆ

 อยากให้น้องๆ ทุกคนกล้าคิด กล้าท�า ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปได้ แต่คนรอบข้างกลับมองว่าเป็นไปไม่ได้ 
ททท. ท�าทันที ชีวิตคือการเรียนรู้นะคะ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเสียใจ แต่คือของขวัญชิ้นพิเศษที่จะท�าให้
เราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านั้นท�าให้ดียิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาออกตามหาไอดอล แต่แค่ลงมือท�า เราจะเป็น
ไอดอลให้ตัวเราเองได้นะคะ 
 สุดท้ายนี้ เฟร้นฟรายขอขอบพระคุณบราเดอร์ คณะครูและมาสเตอร์ทุกท่านนะคะ ที่ให้โอกาสในการ
เรียนรู้ทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติ ท�าให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งได้ฝึกฝน ได้ท�าในสิ่งที่ตัวเองรักในช่วงเวลาที่
เรียนที่มงฟอร์ต สิ่งที่ติดตัวมาคือประสบการณ์ องค์ความรู้ ทัศนคติ ทั้งหมดนี้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�าวันและการท�างานได้ ขอบพระคุณคะ 
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1. น.ส.ภัทรนันท์  พรหมการัตน์ ชั้น ม.6/1  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติสาขา
ชีววิทยา ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน  เมื่อวันที่ 6 - 11 เมษายน  2561

2. นายจตุพร  กุมศัสตรา ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติสาขาชีววิทยา 
ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน  เมื่อวันที่ 6 - 11 เมษายน 2561              
 
3. นายจริาย ุ นยิมกลุ ชัน้ ม.6/1 ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ การแข่งขนัโอลมิปิกวชิาการระดบัชาตสิาขาชวีวทิยา ครัง้ที ่15 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน เมื่อวันที่ 6 - 11 เมษายน  2561

4. นายณัฐพล  จันทร์วงค์ ชั้น ม.6/1  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561

5. นายศุภณัฐ  บุญทรง ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 

ผลสมัฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผลสมัฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ ชั้น ม.1/1 ด.ช.ภูริภัทร กตัญญูกุล ชัน้ ม.3/8 
และ ด.ญ.สนุสิา ประดษิฐกลุ ชัน้ ม.3/8 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ การแข่งขัน
ตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายภูบดี กิตติวรรณ ชั้น ม.5/2 นายธนภัทร  สีมาขจร ชั้น ม.5/2 และ
นายจตุพร  กุมศัสตรา ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาชวีวทิยา ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ 
จากการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ดังนี้
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น.ส.ปณิตา  ศศานนท์ ชั้น ม.6/4  นายธิติชัย  เลิศพงศ์อดิศร 
ชั้น ม.5/4 และน.ส.พัชรธัญ ใส่ด้วง ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหาเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

นายณัฐพล จันทร์วงค์ ชั้น ม.6/1  นายภัทรพล  ชัยพรเจริญศรี ชั้น 
ม.5/2 และ นายพิศิษฐ์ ปลูกปัญญา ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

น.ส.สวิชญา เวียงเงิน ชั้น ม.4/2 น.ส.ปรีชญาพร ไชยอ้าย ชั้น ม.4/2 
และ น.สณิชา  พูลโภคะ ชั้น ม.4/1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

น.ส.ปรีชญากรณ์ ปรีชาวัฒนากร ชั้น ม.5/7 น.ส.พณิชา จิตนารินทร์ 
ชั้น ม.5/7 ได้รับรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยี่ยม การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

นายก่อฤกษ์ วเิชยีรทศันา ชัน้ ม.6/1 น.ส.ศศพิมิพ์ วฒันเชษฐ์ ชัน้ ม.6/1 
นายจิรายุ  นิยมกุล ชั้น ม.6/1  น.ส.ภัทรธิดา  โล่ตระกูล ชั้น ม.6/1 
นายชิษณุพงศ์  อุตโนคาร ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ด.ช.ชานน สุรพงศพิสิทธิ์ ชั้น ม.2/5 ด.ช.พงศกร จันทร์จริง ชั้น ม.2/1 
ด.ช.ภาคิน  วิภาสด�ารงกุล ชั้น ม.2/5 และ ด.ญ.ณัฐกานต์  เกตุสมัคร 
ชั้น ม.2/5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชุมนุมอุตุวิทยารุ่นเยาว์ 2561 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ด.ช.มนสับด ีแนวแห่งธรรม ชัน้ ม.2/1 ด.ช.อภริภทัร ฟจูนัทร์ใหม่ ชัน้ ม.2/1 
ด.ช.วฒันา ชยัชนะ ชัน้ ม.2/1 ด.ญ.ณฏัฐ์นร ีดมีัน่ ชัน้ ม.2/1 ด.ช.ชวนิ ทะชยั 
ชั้น ม.2/1 ด.ช.ศุภฤกษ์ บุญสม ชั้น ม.2/1 ด.ช.ภคิน  เครือค�าอ้าย ชั้น 
ม.2/1  ด.ช.ณกัณฐพันธ์  ประมาพันธ์ ชั้น ม.2/1  ด.ช.สิรภพ  ใจตูม 
ชั้น ม.2/1 ด.ช.ฐนกร ไววรกิจ ชั้น ม.2/1  ด.ช.ธนะเมศฐ์ เลิศเดชานนท์ 
ชั้น ม.2/1 และ ด.ช.ณัฎฐ์พล  นราธรสวัสดิกุล ชั้น ม.2/1  ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันชุมนุมนักนิเวศวิทยาวิทยารุ่นเยาว์ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายณัฐพล จันทร์วงค์  ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายณัฐชนน  พงษธา ชั้น ม.6/1  นายชนะศักดิ์  โพธิ ชั้น ม.6/1 
และ นายญาณวฒุ ิ ดวงจติ ชัน้ ม.6/2 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส.ณิชา พูลโภคะ ชั้น ม.4/1 น.ส.สวิชญา  เวียงเงิน ชั้น ม.4/2  
น.ส.ปรีชญาพร  ไชยอ้าย ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายธฤษณัฐ  แกล้วกล้า ชั้น ม.4/2 นายภูตะวัน  สุขสอาด ชั้น ม.4/2 
และ น.ส.กมลลักษณ์  เทพวงค์ ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายพีรทัต  กฤษณะประกรกิจ ชั้น ม.4/1 นายศุภวิชญ์  จิตติวัฒนพงศ์ 
ชัน้ ม.4/1 และนายธนดล  พทิยชยักลุ ชัน้ ม.4/1 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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นายจิรายุ  นิยมกูล ชั้น ม.6/1  นายธนภัทร์  ภัทรสกุลชัย ชั้น ม.6/1 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายศุภณัฐ บุญทรง ชั้น ม.6/1 น.ส ณัชชา ฐิติวัฒนาการ ชั้น ม.6/1 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด.ช.ญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ ชั้น ม.1/1  ด.ช.คมน์คณิณ  มณีสายสุวรรณ 
ชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

ด.ช.ชนะกันต์  แสงนวล ชั้น ม.3/8  ด.ญ.ณิชารัศม์  พรธัญประสิทธิ์ 
ชั้น ม.3/8  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน กระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายรพนิทร์  อจัฉรยิาภรณ์ ชัน้ ม.6/1 น.ส.ปณติา  ศศานนท์ ชัน้ ม.6A 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

น.ส.พชัรธญั  ใส่ด้วง ชัน้ ม.6/1 น.ส.ภทัรนนัท์  พรหมการตัน์ ชัน้ ม.6/1  
นายอภิชาติ  เลิศวิราม ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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ด.ช.ภูริภัทร กตัญูกุล ชั้น ม.3/8  ด.ญ.จิดาภา วัฒนศิริ ชั้น ม.3A  
ด.ช.ภูรินทร์ เจริญกิจ ชั้น ม.3/8  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 

นายณรัชด์  มานะสัมพันธ์สกุล ชั้น ม.4/2  นายปิยากร  คุณาทร 
ชั้น ม.4/2  น.ส.นภัสสร  กันเงิน ชั้น ม.5/2  ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 

น.ส.พิสุทธิ์ทิวา  พรหมเมตจิต ชั้น ม.5/2  น.ส.ธัญณิชา  แสน
ธรรมจักร ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 

น.ส.พิสุทธิ์ทิวา  พรหมเมตจิต ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ด.ช.คมน์คณิณ  มณีสายสุวรรณ ชั้น ม.3/8  ด.ช.จักรภพ  เย็นกล�่า 
ชัน้ ม.3/8  ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนั STEM Challenge 
Completition 2018 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง  

นายธีรวีร์  แกล้วกล้า ชั้น ม.6/1  นายจตุพร  กุมศัสตรา ชั้น ม.6/1  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบถามปัญหาวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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นายธนภัทร สีมาขจร ชั้น ม.5/2  น.ส.พีรดา ลือวิฑูรเวชกิจ ชั้น ม.4/2 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบถามปัญหาวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด.ช.ภูรินทร์  เจริญกิจ ชั้น ม.3/8 ด.ช.ชนะกันต์  แสงนวล ชั้น ม.3/8 
และ ด.ช.ธีรดนย์  มนัสวิยางกูร ชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลชมเชย 
การแข่งขันตอบถามปัญหาวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

นายจิรายุ  นิยมกูล ชั้น ม.6/1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัล
ชมเชย การแข่งขันตอบถามปัญหาชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  

น.ส.ภัทรนันท์  พรหมการัตน์ ชั้น ม.6/1 และ นายจตุพร  กุมศัสตรา 
ชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบถามปัญหาชีววิทยาเพชร
ยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

นายศุภณัฐ  บุญทรง ชั้น ม.6/1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับ
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

น.ส.ณิชาภัทร  สุนทรชัย ชั้น ม.4/1  น.ส.ปรีชญาพร  ไชยอ้าย ชั้น 
ม.4/2 และ น.ส.สวิชญา  เวียงเงิน ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 แข่งขันโครงงาน STEM ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

น.ส.กมล  เทพวงค์ ชั้น ม.4/2  น.ส.ปณิดา  ลิ้มไพศาล ชั้น ม.5/2  
น.ส.พริมา  เสริมศิริมงคล ชั้น ม.5/2   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขัน Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล�าปาง
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 โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั จดัการแข่งขนัว่ายน�า้ชงิแชมป์ภาคเหนอื De Montfort Swimming 

Championship 2018 ครัง้ที ่3” ชงิถ้วยรางวลัเกยีรตยิศ ดร.ณรงค์  คองประเสรฐิ กงสลุกติตมิศักดิ์ 

สาธารณรฐัฟินแลนด์ ประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ ณ De Montfort Swimming Pool โรงเรยีนมงฟอร์ต

วทิยาลยั เมือ่วนัที ่29 - 30 กนัยายน 2561 

 ทัง้นี ้การแข่งขนัดงักล่าว เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้แสดงออกถงึกจิกรรมกฬีาทีต่นเองชอบและมี

ความถนดั อกีทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังความรบัผดิชอบระเบยีบวนิยั ความสามคัค ีการมนี�า้ใจเป็นนกักีฬา 

รูแ้พ้ รูช้นะ และการให้อภยั เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้รูจ้กัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และห่างไกลยาเสพตดิ  

และเพือ่ช่วยพฒันานกักฬีาว่ายน�า้ของภาคเหนอืสูร่ะดบัประเทศ
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 การจัดการแข่งขนัครัง้นี ้ เป็นการแข่งขนัประเภทบคุคล แบ่งการแข่งขนัออกเป็นตามกลุม่รุน่อาย ุตัง้แต่

รุน่อาย ุ6 ปี – 14 ปี และรุน่ทัว่ไป ใช้กฎกตกิามาตรฐานของสมาพนัธ์ว่ายน�า้นานาชาต ิ(FINA)  ในการแข่งขนั 

โดยมนีกักฬีาเข้าร่วมกว่า 30 สโมสร และในพธิเีปิด ดร.ณรงค์ คองประเสรฐิ กงสลุกติตมิศกัดิ ์สาธารณรฐั

ฟินแลนด์ ประจ�าจงัหวดัเชยีงใหม่ ได้ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ ี พร้อมรางวลัให้แก่นกักฬีาทีช่นะการแข่งขนั 

โดยศนูย์ฝึกว่ายน�า้โรงเรยีนกาวลิะวทิยาลยั (ศ.ก.ว.) เชยีงใหม่ สามารถคว้าถ้วยรางวลัชนะเลศิในการแข่งขนัครัง้นี้ 

ไปครอง 
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ผลการแข่งขนัมี ดังน้ี
1. ศูนย์ฝึกว่ายน�า้โรงเรยีนกาวลิะวทิยาลยั (ศ.ก.ว.) เชยีงใหม่ 2,082 คะแนน

2. ชมรมว่ายน�า้กติตยิะ 1,691 คะแนน

3. ชมรมว่ายมงฟอร์ตวทิยาลยั 1,551 คะแนน

4. ชมรมว่ายน�า้โรงเรยีนดาราวทิยาลยั 964 คะแนน

5. ชมรมว่ายน�า้ Giant D.R.P Team 778 คะแนน

6. KRU-KARN Swimming Club 755 คะแนน

7. ศูนย์ฝึกกฬีาว่ายน�า้ดาวซิาร่าฝาง 511 คะแนน

8. ชมรมว่ายน�า้เจยี เจยี สปอร์ตคลบั 510 คะแนน

9. ชมรมว่ายน�า้ อบจ.น่าน 393 คะแนน

10. เพชรรตัน์ 364 คะแนน

11. ศูนย์ฝึกว่ายน�า้พลศกึษาเชยีงใหม่ 329 คะแนน

12. ชมรมว่ายน�า้เทศบาลหางดงเชยีงใหม่ 276 คะแนน

13. ชมรมว่ายน�า้โรงเรยีนจติราวทิยา เชยีงใหม่ 237 คะแนน

14. KRU PAI Swimming Team 211 คะแนน

15. สโมสรโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 194 คะแนน

16. ชมรมว่ายน�า้ล�าพนู 186 คะแนน

17. ชมรมว่ายน�า้ประจกัษ์สวมิมิง่ 166 คะแนน

18. ชมรมว่ายน�า้สปิรติ 107 คะแนน

19. ชมรมว่ายน�า้มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ 104 คะแนน

20. อรพนิพทิยาล�าพนู 99 คะแนน

21. ชมรมว่ายน�า้เชยีงใหม่ลานนาสวมิมิง่ 92 คะแนน

22. ชมรมว่ายน�า้โรงเรยีนวดัเวฬวุนั 87 คะแนน

23. ส.สปอร์ตคลับ แพร่ 69 คะแนน

24. ชมรมว่ายน�า้โรงเรยีนรงัษวีทิยา 64 คะแนน

25. เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการเขลางค์นคร 63 คะแนน

26. กว๊านพะเยา สวมิมิง่ทมี 56 คะแนน

27. ชมรมว่ายน�า้พะเยา 49 คะแนน

28. ชมรมว่ายน�า้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย 24 คะแนน

29. UBN Swim Academy 15 คะแนน

30. ชมรมว่ายน�า้ กกท.ภาค 5 11 คะแนน

31. อิสระเชยีงราย 9 คะแนน

32. ชมรมว่ายน�า้โรงเรยีนโกวทิธ�ารงเชยีงใหม่ 6 คะแนน

33. S.A. Swimming – คะแนน

34. ชมรมว่ายน�า้โรงเรยีนล�าพนูพฒันา LPPS - คะแนน
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ช่วงที่ 1 วันที่ 16 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Programme

Download คู่มือการรับสมัคร

และกรอกใบสมัครที่ www.montfort.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส�านักผู้อ�านวยการ

     (053) 245570 - 5 ต่อ 0, 310 และ 510

ช่วงที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561 
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สรุปจ�ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560
ที่เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 และอื่น ๆ จ�ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  567 คน  

รวบรวมโดย งำนแนะแนวและฝ่ำยวชิำกำร โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยำลยั ข้อมูล ณ วนัท่ี 20 สงิหำคม 2561

ตำรำงภำพรวมกำรศกึษำต่อในสถำบนัอดุมศกึษำ และ อืน่ๆ ปีกำรศกึษำ 2561   
(มหำวทิยำลยัของรฐั, มหำวทิยำลยัของเอกชน, ศกึษำต่อต่ำงประเทศ ฯลฯ ) นกัเรยีนปีกำรศกึษำ 2560  

ตำรำงข้อมลูกำรศกึษำต่อในสถำบนัอดุมศกึษำ ปีกำรศกึษำ 2561   
(มหำวทิยำลยัของรฐั, มหำวทิยำลยัของเอกชน) นกัเรยีนปีกำรศกึษำ 2560 

	 ที	่ รายการ	 จ�านวนคน	 คดิเป็นร้อยละ

	 ที	่ มหาวทิยาลยั	 จ�านวนคน	 คดิเป็นร้อยละ

	 1	 จ�ำนวนนักเรียนที่เขำ้เรียนสถำบันอุดมศึกษำของของรัฐบำล	 450	 79.37
	 2	 จ�ำนวนนักเรียนที่เขำ้เรียนสถำบันอุดมศึกษำของเอกชน	 62	 10.93
	 3	 จ�ำนวนนักเรียนที่ศึกษำต่อต่ำงประเทศ	 40	 7.05
	 4	 โรงเรียนนำยร้อย	 1	 0.18
	 5	 สถำบันกำรบินพลเรือน	 4	 0.71
	 6	 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชนนี	 2	 0.35
	 7	 สถำบันกำรพลศึกษำ	วิทยำเขตเชียงใหม่	 1	 0.18
	 8	 สถำบันกันตนำ	 1	 0.18
	 9	 โรงเรียนพำนิชยกำรลำนนำ	 1	 0.18
	 10	 รอ	Admission	2562		 5	 0.88
     																																			รวมจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น	 567	 100.00

	 1	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 10	 1.99
	 2	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 16	 3.18
	 3	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 15	 2.98
	 4	 มหำวิทยำลัยมหิดล	/โรงพยำบำลรำมำ	 8	 1.59
	 5	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 290	 57.65
	 6	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 5	 0.99
	 7	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 7	 1.39
	 8	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ	เชียงใหม่	 12	 2.39
	 9	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	 8	 1.59
	 10	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 2	 0.40
	 11	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร	์(วิทยำลัยเพำะชำ่ง)	 1	 0.20
	 12	 มหำวิทยำลัยศิลปำกร	 4	 0.80
	 13	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี	 1	 0.20
	 14	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้	 18	 3.58
	 15	 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	 13	 2.58
	 16	 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์	 1	 0.20
	 17	 มหำวิทยำลัยพะเยำ	 13	 2.58
	 18	 มหำวิทยำลัยสงขลำ	 1	 0.20
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ตำรำงข้อมลูรวมคณะต่ำง ๆ ในกำรศกึษำต่อในสถำบนัอดุมศกึษำ ปีกำรศกึษำ 2561 (นกัเรยีนปีกำรศกึษำ 2560)  

	 ที	่ คณะ	 จ�านวนคน	 คดิเป็นร้อยละ

	 ที	่ มหาวทิยาลยั	 จ�านวนคน	 คดิเป็นร้อยละ

	 1	 แพทย์ศำสตร	์/แพทย์แผนจีนฯ	 32	 6.36
	 2	 ทันแพทยศำสตร์	/ส�ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์	 12	 2.39
	 3	 เภสัชศำสตร์	 22	 4.37
	 4	 เทคนิคกำรแพทย์	/สหเวชศำสตร	์/กำยภำพบ�ำบัด	 18	 3.58
	 5	 พยำบำลศำสตร์	 6	 1.19
	 6	 สัตวแพทยศำสตร์	 7	 1.39
	 7	 ส�ำนักวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ	 1	 0.20
	 8	 วิทยำศำสตร์	/วิทยำศำสตร์	และเทคโนโลยี	 36	 7.16
	 9	 เกษตรศำสตร์	 3	 0.60
	 10	 ประมง	 1	 0.20
	 11	 อุสำหกรรมกำรเกษตร	 10	 1.99
	 12	 วิศวกรรมศำสตร์	 101	 20.08
	 13	 นักบินพำณิชย์	 2	 0.40
	 14	 สถำปัตยกรรมศำสตร์	 16	 3.18
	 15	 เศรษฐศำสตร์	 13	 2.58
	 16	 พำณิชศำสตร์และกำรบัญชี	/บัญชี	 5	 0.99
	 17	 บริหำรธุรกิจ	/กำรบริหำรและกำรจัดกำร	 68	 13.52
	 18	 ส�ำนักวิชำกำรจัดกำร	/วิทยำกำรจัดกำร	 5	 0.99
	 19	 สำขำธุรกิจกำรบิน	 2	 0.40
	 20	 ธุรกิจพำณิชย์นำวีและโลจิสติกส์	 1	 0.20
	 21	 ภำษำจีนเพื่อธุรกิจระหว่ำงประเทศ	 1	 0.20

	 19	 มหำวิทยำลัยนเรศวร	 8	 1.59
	 20	 มหำวิทยำลัยบูรพำ	 4	 0.80
	 21	 มหำวิทยำลัยสวนดุลิต	/โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร	 1	 0.20
	 22	 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่	 3	 0.60
	 23	 มหำวิทยำลัยสยำม	 1	 0.20
	 24	 สถำบันเทคโนโลยีไทย	-	ญี่ปุ่น	 2	 0.40
	 25	 มหำวิทยำลัยรังสิต	/สถำบันกำรบิน		มหำวิทยำลัยรังสิต	 11	 2.19
	 26	 มหำวิทยำลัยศรีปทุม	/วิทยำลัยกำรท่องเที่ยว	และกำรบริกำร	 1	 0.20
	 27	 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ	 1	 0.20
	 28	 มหำวิทยำลัยแสตมฟอร์ด	 2	 0.40
	 29	 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	 7	 1.39
	 30	 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ	 8	 1.59
	 31	 มหำวิทยำลัยพำยัพ	 26	 5.17
	 32	 วิทยำลัยดุสิตธำนี	 2	 0.40
	 33	 วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงทะเลแห่งเอเชีย	 1	 0.20
    																																												รวมจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น	 503	 100.00
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	 ท่ี	 คณะ	 จ�านวนคน	 คดิเป็นร้อยละ

	 22	 ส�ำนักวิชำภำษำจีนธุรกิจ		 1	 0.20
	 23	 นิเทศศำสตร	์/กำรสื่อสำรมวลชน		 13	 2.58
	 24	 สำรสนเทศ	และกำรสื่อสำร	 1	 0.20
	 25	 รัฐศำสตร์	/รัฐประศำสนศำสตร์	 12	 2.39
	 26	 นิติศำสตร์	/ส�ำนักวิชำนิติศำสตร์	 22	 4.37
	 27	 สังคมศำสตร์	/สังคมวิทยำและมนุษยศำสตร์	 7	 1.39
	 28	 สังคมสงเครำะห์ศำสตร์	 1	 0.20
	 29	 มนุษยศำสตร์	/ศิลปะศำสตร์		 37	 7.36
	 30	 ส�ำนักวิชำจีนวิทยำ	 1	 0.20
	 31	 ศิลปกรรมศำสตร์	 2	 0.40
	 32	 ศึกษำศำสตร์	 3	 0.60
	 33	 มนุษยศำสตร์	และกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	 3	 0.60
	 34	 พัฒนำกำรท่องเที่ยว		 8	 1.59
	 35	 วิจิตรศิลป์	/จิตรกรรมประติมำกรรมและภำพพิมพ์	 13	 2.58
	 36	 ดิจิทัลมีเดีย	และศิลปภำพยนตร์	 1	 0.20
	 37	 วิทยำลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	 12	 2.39
	 38	 ดุริยำงศิลป์	/	ดุริยำงคศำสตร์	 4	 0.80
  																																				รวมจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น	 503	 100.00

ตำรำงข้อมลูกำรศกึษำต่อต่ำงประเทศ ปีกำรศกึษำ 2561 (นกัเรยีนปีกำรศกึษำ 2560) 

	 ที	่ ประเทศ	 จ�านวนคน	 คดิเป็นร้อยละ
	 1	 ประเทศโปแลนด์	 2	 5.00
	 2	 ประเทศอังกฤษ	 2	 5.00
	 3	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ		 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	 ประเทศมำเลเซีย	 1	 2.50
                                      			รวมจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น	 40	 100.00
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ตำรำงข้อมลูคณะต่ำง ๆ ฯลฯ ในกำรศกึษำต่อต่ำงประเทศของนกัเรยีนปีกำรศกึษำ 2561 (นกัเรยีนปีกำรศกึษำ 2560) 

	 ที	่ มหาวทิยาลยั	 จ�านวนคน	 คดิเป็นร้อยละ
	 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
	 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�านวนนักเรียนทั้งสิ้น	 40	 100.00
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ข้อมลูกำรศกึษำต่อต่ำงประเทศ รวมทัง้สิน้ 40 คน คดิเป็นร้อยละ 7.05 จำกจ�ำนวนเรยีนทัง้สิน้ 567 คน   

ข้อมลูอืน่ ๆ รวมทัง้สิน้ 10 คน คดิเป็นร้อยละ 2.62 จำกจ�ำนวนเรยีนทัง้สิน้ 567 คน   

ที่

ที่

	 1	 โรงเรียนนำยร้อย	 1	 0.17
	 2	 สถำบันกำรบินพลเรือน	 4	 0.71
	 3	 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชนนี	 2	 0.35
	 4	 สถำบันกำรพลศึกษำ	วิทยำเขตเชียงใหม่	 1	 0.17
	 5	 สถำบันกันตนำ	 1	 0.17
	 6	 โรงเรียนพำนิชยกำรลำนนำ	 1	 0.17
	 7	 เตรียมควำมพร้อมเพื่อศึกษำต่อในปีกำรศึกษำ	2562		 5	 0.88
																																								รวม	 15	 2.62

จ�านวน ร้อยละ

มหาวิทยาลัย	/สถาบัน	/อื่น	ๆ	

รายการ

ประเทศ

รวม

	 1	 Hakuho	Women’s	College		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 	 	 1
	 2	 ECC	Kokusai	College	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 	 	 1
	 3	 Medical	University	of	Lublin		 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
	 4	 Poznan	University	of	Medical	Sciences	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
	 5	 Le	gon	don	blur	 	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
	 6	 Our	lady	of	fatima,	Philippines			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 	 1
	 7	 University	of	Southampton		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 1
	 8	 University	of	Sussex		 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
	 9	 University	of	British	Columbia	 	 	 	 	 	 	 	 1	 	 	 	 	 1
	 10	 International	Hospitality	Management		 	 	 	 	 	 1	 	 	 	 	 	 1
	 11	 Pao	Hawaii	pacific	university		 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
	 12	 Linden	wood	University	 	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2
	 13	 Minerva	at	KGI		USA	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
	 14	 University	of	Southern	Mississippi	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1
	 15	 Sichuan	University		 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 	 	 2
	 16	 Chongqing	University	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 	 	 	 7
	 17	 Chengdu	University	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 	 	 2
	 18	 South	china	university	of	technology	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 	 	 	 1
	 19	 Zhejiang	university	of	technology		 	 	 	 	 	 	 	 	 3	 	 	 	 3
	 20	 เรียนภำษำจีน	(เตรียมเขำ้มหำวิทยำลัย)	 	 	 	 	 	 	 	 	 7	 	 	 	 7
	 21	 เรียนภำษำอังกฤษ	(เตรียมเขำ้มหำวิทยำลัย)	 	 1	 	 	 1	 1	 	 	 	 	 	 	 3
                                  	รวม	 2	 2	 5	 1	 1	 1	 1	 1	 22	 2	 1	 1	 40
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