
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

คํานํา 
  
 สารสนเทศมีความสําคัญตอองคกรเปนอยางมาก เพราะสารสนเทศกอใหเกิดความรู (Knowledge) และความ
เขาใจ (Understanding) ในเรื่องท่ีจะตองวางแผน และดําเนินการเม่ือเรารูและเขาใจในเรื่องท่ีเก่ียวของแลว สารสนเทศ
จะชวยใหเราสามารถตัดสินใจ (Decision Making) ใน เรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นสารสนเทศ ยังสามารถ
ทําใหเราสามารถแกไขปญหา (Solving Problem) ท่ีเกิดข้ึนไดอยาง ถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ
ตางๆ ท่ีเกิ 

สารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิยาลัย ปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลจากฝาย/งาน/  กลุมสาระการ
เรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

ดานท่ี 1 ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา   
ดานท่ี 2  ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน  
ดานท่ี 3 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารดานวิชาการ    
ดานท่ี 4  ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ    
ดานท่ี 5 ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

ซ่ึงในปการศึกษา 2561 ทางงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไดรวบรวมและนําเสนอใหผูรับผิดชอบแตละฝาย ได
แกไขและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร นโยบาย แผนยุทธศาสตรของโรงเรียน 

ท้ังนี้สารสนเทศท้ัง 5 ดาน สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาโรงเรียน และนําไปสูเปาหมายของโรงเรียนท่ี
ไดกําหนดไว ตลอดจนยังใชประกอบการอางอิงในอนาคตได  

การจัดทําสารสนเทศในครั้งนี้ ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผูใหขอมูลและผูท่ีเก่ียวของทุกสังกัดฝาย ท่ีไดชวย
จัดทําสารสนเทศของฝาย ทําใหเกิดสารสนเทศของโรงเรียนไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา สารสนเทศปการศึกษา 2561 เลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาโรงเรียน    
มงฟอรตวิทยาลัย ใหเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนตอไป 

 
 
 
        งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

        8 เมษายน 2562 
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สารสนเทศ ดานท่ี 1 
สวนท่ี 1 สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 
1.1.1 ชื่อ  ท่ีต้ัง  สังกัดเขตพ้ืนท่ี และระดับชั้นทีเปดสอนของสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา  :  โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลยั  
 ช่ือภาษาอังกฤษ  :  MONTFORT COLLEGE 
 อักษรยอภาษาไทย  :  ม.ว. 
 ผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง :  มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ตั้งอยูเลขท่ี :  19/1 ถนนมงฟอรต ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50000   
โทรศัพท 053 – 245570 – 5  โทรสาร 053 – 245571    
 Website http://www.montfort.ac.th 

         โรงเรียนเปดดําเนินการสอนประเภท สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 เครื่องหมายตราสัญลักษณของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย มีดังน้ี 
 แบบท่ี 1  ภาษาไทย     แบบท่ี 2  ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายตราสัญลักษณของโรงเรียน 
 โล หรือ Coat of Arms ท่ีอยูใจกลางของตราน้ีเปนเครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบันภราดา
คณะเซนตคาเบรียล ภายในโลแบงเปน 4 สวนซึ่งมีความหมายเช่ือมโยงกันดังน้ี 
 สวนท่ีหนึ่ง อักษรยอ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เปนช่ือของมารดาของพระเยซูคริสต Ave Maria ตรงกับ
ภาษาไทยวา วันทาแมมารี ชอดอกซอนกลิ่นสีขาว เปนเครื่องแสดงถึงความบริสุทธ์ิ 
 สวนท่ีสอง เปนรูปเรือใบก็เปรียบไดกับนาวาชีวิต ท่ีจะตองตอสูคลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝงเปนคติใหไดคิดเสมอวา “ชีวิตคือการ
ตอสู” 
 สวนท่ีสาม มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือลําท่ีกําลังสูคลื่นลม หมายถึง แสงแหงความหวัง ไดแก แสงธรรมแหงศาสนากับแสง
แหงปญญา 
 สวนท่ีสี่  เปนเครื่องหมาย DS (มาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายวาจะทําทุกสิ่งเพ่ือเปนสิริมงคลแดพระเจา
เทาน้ัน เปนคติพจนของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอมงฟอรต ผูสถาปนาคณะเซนตคาเบรียล โดยอีกนัยหน่ึง D มาจากคําวา Divinity 
หมายถึง การแสวงหาพระเปนเจาหรือธรรมะ น่ันคือ พระเปนเจาตองนําทางชีวิต เครื่องหมาย  กางเขนเปนเครื่องหมายแสดงถึงความ
รัก และเสียสละ S มาจากคําวา Science หมายถึง การแสวงหาความรูทางโลก และศาสตรตางๆ  
 พวงมาลัยดอกไม ท่ีประดับรองโลน้ัน เปนมาลัยเกียรติยศท่ีจะเตือนใจทุกคนใหกระทํา ความดีเพ่ือเชิดชูและจรรโลงไวซึ่ง
เกียรติยศช่ือเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป 
 คําวา Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) ท่ีอยู ใต ช่ือ Brothers of St. Gabriel เปนคติพจน (Motto) 
ประจําใจของสมาชิกในครอบครัวท่ีจะตองมีความวิริยะอุตสาหะ อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จ 
 ตราน้ีจะอยูในความรําลึกของทุกคน และจะชวยเตือนใจใหรําลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญแหงคณะภราดาเซนตคาเบรียล หรือ
ภายในออมอกของแม คือศาสนาเปนชีวิตท่ีมีความบริสุทธ์ิและจริงใจตอกัน เปนชีวิตท่ีสอนใหเริ่มตอสูโดยมีความหวัง คือคุณธรรมและ
ปญญาเปนเครื่องนําทางเปนชีวิตท่ีมีท้ังความรักและความเสียสละและเปนชีวิตท่ีสมบูรณสามารถเอาชนะอุปสรรคท้ังมวลดวยความอุตสาห 
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1.1.2 ประวัติโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2475  ปกอตั้ง 

ภราดาคณะเซนตคาเบรียลไดมากอตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ท่ีจังหวัดเชียงใหม เพ่ือสนองความตองการของทานมุขนายก เรอเน
แปรอส ซึ่งเปนผูจัดหาท่ีดินให พรอมท้ังใหยืมเงินเพ่ือใชในการกอสรางโดยไมคิดดอกเบ้ีย 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  เปดทําการสอนอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2475  (ค.ศ. 1932) โดยมีบาทหลวง
เรอเนเมอนีเเอร เปนผูจัดการ และทานภราดาซีเมออน ริโคลเปนอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอเปนรองอธิการ และมีภราดายอหน 
หลุยสเปนผูควบคุมการกอสรางอาคารเรียน บนเน้ือท่ีท่ีซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยูหางจากโบสถพระหฤทัย ไปทางทิศใตประมาณ   
200   เมตร 

 พ.ศ. 2476  ยายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดยายนักเรียนมาเรียนในท่ีแหงใหมบนอาคารเรียน 2 ช้ัน ยาว 46 เมตร เมื่อวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.

2476  ขณะน้ันโรงเรียนมีพ้ืนท่ี 12 ไร 1 งาน  27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแมนํ้าปง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มีสนามฟุตบอล
อยูหนาอาคารอํานวยการ และมีอนุสาวรียนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูสถาปนาคณะเซนตคาเบรียลอยูระหวางอาคารท้ัง
สองอาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจํานวน  116  คน 

 
 พ.ศ. 2489   ไดรับการรับรองวิทยฐานะ 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งขณะน้ันมีนักเรียน    
จํานวน  400  คน 

 พ.ศ. 2492   เปดชั้นเรียนเพ่ิม 
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในขณะน้ันเรียกการศึกษาในระดับน้ีวา  “เตรียม
อุดมศึกษา” 

 พ.ศ. 2513   ยายแผนกประถม 
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดแบงนักเรียนออกเปน แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยยาย แผนกประถมไปอยูท่ีถนนชางคลาน
ในท่ีดินประมาณ  9  ไร และไดสรางอาคารเรียน 4 ช้ัน  สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1–7  

 พ.ศ. 2518   รับนักเรียนหญิง 
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สวนระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย 

 พ.ศ. 2527   ยายโรงเรียน 
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม ไดยายไปตั้งในท่ีแหงใหมบนถนนมหิดล ตําบลทาศาลา ใกลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ใน
เน้ือท่ี  50  ไร และเปดเรียนตั้งแตปการศึกษา 2528  เปนตนมา 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  แผนกประถม ยายจากถนนชางคลาน มาท่ีถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปดเรียนในป
การศึกษาเดียวกัน (ปการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  มีเฉพาะนักเรียนชาย 

 พ.ศ. 2529   รับเสด็จฯ พิธีเปดโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม แหงใหม 
เมื่อวันพุธท่ี 12  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองค

ประธานเปดโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม อยางเปนทางการ 
 พ.ศ. 2532   รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ   

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ครั้งท่ี 1 
 พ.ศ. 2533   รับเสด็จฯ เปดงานวันวิทยาศาสตรสูชุมชน 

 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย
พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิตติยาภา เปนองคประธานเปดงาน“วันวิทยาศาสตรสูชุมชน” ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนก
มัธยม 
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 พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ป / โรงเรียนอุทยานการศึกษา / รางวัลหองสมุดดีเดน 
 เมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ  พ.ศ.2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน
เปดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล  ณ โรงเรียน มงฟอรตวิทยาลัย  เพ่ือฉลองครบรอบ 60 ป การกอตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปเดียวกันน้ี
จังหวัดเชียงใหมไดประกาศใหโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม  เปนโรงเรียนอุทยานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม 
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณใหแกหองสมุด โรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย ในฐานะเปนหองสมุดซึ่งมีผลงานดีเดนประจําป  โดยไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการของ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภฯ 

 พ.ศ. 2539   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการ

บรรเลงดนตรี โดยวงดุริยางคโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง  ณ หองประชุมใหญ โรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย  

 พ.ศ. 2540  วงดุริยางคไดรับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 วงดุริยางคของโรงเรียน  ไดแสดงคอนเสิรตและเผยแพรวัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival  Band Feast  ณ สนามกีฬา  

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

เมื่อวันท่ี 1 มกราคม  2541 วงดุริยางคของโรงเรียน ไดรับคัดเลือกจากองคกร Pasadena Tournament of Roses ใหเขารวม
บรรเลงในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ Rose Parade  ครั้งท่ี 109  ณ เมือง Pasadena รัฐ  California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พ.ศ. 2542   ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ท้ังสองแผนก ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542  มีระยะเวลา 5 ป (ปการศึกษา 2542 - 2546)  
ไดบูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู มีการจัดตั้งหนวยงานอภิบาลเพ่ือนํานักเรียนออกผสานชีวิตสูชุมชนครั้งแรก คนหา

ขุมทรัพยในตน และภูมิปญญาทองถ่ิน มุงใหนักเรียนและบุคลากรเปนบุคคท่ี “อ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล” 
 พ.ศ. 2544  รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ  คร้ังท่ี 2 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ครั้งท่ี 2  และผานการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก ( 5 โรงเรียนนํารอง) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ระยะเวลา 5 ป   (ปการศึกษา 2544 - 2548) 

วงดุริยางคของโรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวง BIG  BAND (JAZZ) นักเรียน  แหงประเทศไทย  ครั้งท่ี 1   
ณ หอประชุมใหญ   ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

วงดุริยางคของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมเงินรางวัล 1 ลานบาท จาก
การประกวดวงดุริยางคเครื่องเปานานาชาติ ครั้งท่ี 3 ( 3rd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, THAILAND 2001)    
ณ หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย  สํานักงานใหญ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล   รวมกับการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย  

 พ.ศ. 2547   โรงเรียนไดฉลองครบรอบ 72  ป ของการกอต้ังโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดงานฉลองครบรอบ 72 ปแหงการกอตั้ง โดยมีพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  

(มว.3787) มาเปนประธานในพิธี และเริ่มเปดสอนหลักสูตร English Program  ท้ังแผนกประถมและแผนกมัธยม 
 พ.ศ. 2549  ไดรับการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 

รอบ 2 
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

การศึกษา  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2  ปการศึกษา 2549 – 2553  
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ ไทย-จีน  ครบรอบ 30 ป โดยไดรับความรวมมือจาก Yuxi Teacher College  

มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  นําคณะนาฏศิลปจีนมาแสดงเพ่ือสรางความสัมพันธดานมิตรภาพ ไทย - จีน อีกท้ังแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระหวางกัน 
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 พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ  75  ป ของการกอต้ังโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 เมื่อวันท่ี 7- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดงานฉลองครบรอบ 75 ปแหงการกอตั้ง ณ โรงเรียนมง

ฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม   
 
 พ.ศ. 2554  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปนประธานเปดอาคาร 

เซนตแมร่ี และโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ คร้ังท่ี 3และสถานศึกษาท่ีมี
การบริหารจัดการดีเดน  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปนประธานเปดอาคารเซนตแมรี่ โรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2554 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ครั้งท่ี 3 
ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติใหเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนท่ีมีการบริหารจัดการ  

“ดีเดน” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจําปงบประมาณ 2553 - 2554 ณ วันท่ี 19 เดือนมกราคม 2554  
ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  รอบท่ี 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา     (สมศ.)  ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2554  ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อยูในระดับดี
มาก 

 พ.ศ.  2557   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน English Programme มา 
เปน Montfort College Cambridge Programme และมีการจดัโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบวัด
ความรูตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)   

 พ.ศ.  2558  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดเีดนทางวัฒนธรรมดานดนตรีไทย 
และดนตรีพ้ืนเมือง ประจําปพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยสํานักงานวัฒนธรรม 

 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ดําเนินการจัดทําหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน O-Net   จัดทํา
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge    การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร 
(Computer in English & International Certification) โดยใชหลักสูตรคอมพิวเตอร (SUITS: School-University-Industry-Tie-up 
Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5  
 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดทําการเปดสอนวิชาเพ่ิมเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุน และภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
แผนการเรียนวิทย-คณิต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพ่ือฝกฝนนักเรียนใหทํา
แบบฝกหัดและทําขอสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge    

 พ.ศ.  2559   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ไดแตงตั้งคณะกรรมการไตรภาคี  ระหวางโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และสมาคมศิษยเกามงฟอรตวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางความรวมมือ  รวม
แกปญหาและสรางความเขาใจ     เพ่ือธํารงไวซึ่งช่ือเสียงของโรงเรียน   และแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  12 อนุกรรมการเพ่ือทบทวนและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน  

 พ.ศ. 2560   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  อนุมัติเปดแผนการเรียนศิลป – คํานวณ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2561   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  รวมกับสถาบัน British Council Thailand จัดตั้งศูนยสอบภาษาอังกฤษ 

สากล IELTS Official Test Centre  และเปดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม สําหรับปการศึกษา 2562 จํานวน 3 
หลักสตูร ดังน้ี 1. หลักสูตร Secondary Success สําหรับช้ัน ม.2 และ ม.5  2. หลักสตูร Exam Skills + Interview Skills สําหรบัช้ัน   
ม.6  และ 3. หลักสตูร IELTS Course for Montfort College สําหรับช้ัน ม.4 – 6  ท้ังน้ีเพ่ือยกระดับ สนับสนุน และเตรียมความพรอม
ดานมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนใหเขาสูความเปนสากลในศตวรรษท่ี 21โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย ไดรับการคัดเลือกเปนสถาน
ประกอบการดีเดนในการจางงานคนพิการ ประจําปพุทธศักราช 2561 เน่ืองในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2561 
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1. จุดหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรม ซ่ึงเปนบอเกิดแหงชีวิต 
2. LABOR OMNIA VINCIT  วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง และนํามาซ่ึงความสําเร็จ 

 

 

ลําดับอธิการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 

1. ภราดาซิเมออน ริโคล   ปการศึกษา 2475 – 2480   
2. ภราดาฮูเบิรต  คูแซง   ปการศึกษา 2481 – 2483   
3. ภราดาปเตอร                ปการศึกษา 2484 – 2489   
4. ภราดาเซราฟน                               ปการศึกษา 2490 – 2495   
5. ภราดาอัลเบอรต เบอรน   ปการศึกษา 2496 – 2497   
6. ภราดาอาซีเนียว อาเกล   ปการศึกษา 2498 – 2503   
7. ภราดาฮูเบิรต  ไมเกต   ปการศึกษา   2504 – 2508   
8. ภราดาเอ็ดเวิรด คูเรียน   ปการศึกษา    2509 – 2512  
9. ภราดาอิลเดฟองสโซ  มาเรีย   ปการศึกษา    2513 – 2514   
10. ภราดาพจน  เลาหเกียรต ิ  ปการศึกษา   2515 – 2515  
11.  ภราดาสมพงษ       ศรีสรุะ   ปการศึกษา   2516 – 2521    
12.  ภราดาบัญญัต ิ โรจนารุณ    ปการศึกษา   2521– 2529      
13.  ภราดาวิศิษฐ  ศรีวิชัยรัตน  ปการศึกษา   2530 – 2536    
14.  ภราดาวินัย  วิริยวิทยาวงศ  ปการศึกษา  2537 – 2539    
15.  ภราดาอนุรักษ       นิธิภัทราภรณ  ปการศึกษา  2540 – 2547  
16.  ภราดามีศักดิ์    วองประชานุกูล   ปการศึกษา   2547 – 2552  
17.  ภราดาอาจณิ  เตงตระกูล  ปการศึกษา   2553 – 2555    
18.  ภราดาอนุศักดิ ์ นิธิภัทราภรณ  ปการศึกษา   2556 – 2558    
19   ภราดาศักดา  สกนธวัฒน   ปการศึกษา    2559 – 2561  

 
 
 

1.1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายของสถานศึกษา 
1.1.3.1  ปรัชญาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยเปนโรงเรียนภายใตการดูแลของคณะภราดาผูยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเดี่ยวมานะของนักบุญมง

ฟอรต จึงไดยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของทาน 2 ประการคือ 
 
 
 
 
 
 

1.1.3.2  วิสัยทัศน   
โรงเรียนเพ่ือองคปญญานิรันดร (The School for the Eternal Wisdom) 
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ใหนักเรียนเปนบุคคลท่ี   “อ่ิมเอิบ  อบอุน  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล” 
1. อ่ิมเอิบ  คือ  พัฒนาเต็มศักยภาพทุกมิติ ไดแก มติิทางดาน สังคม รางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ  

1.1 มิติทางรางกาย คือ รางกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.2 มิติทางอารมณ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ แสดงอารมณอยางเหมาะสมในแตละ
บริบท 
1.3 มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏสิัมพันธกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องคกร และเพ่ือนมนุษย
อยางเหมาะสม 
1.4 มิติทางปญญา คือ ใฝรูใฝเรยีนมีเหตผุล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใชภูมิปญญาของ
ตน ท้ังดานศาสตรและศิลป 

2.  อบอุน  คือ  เปนท่ีพักพิงได นาอยูใกลชิด 
3.  อารี  คือ  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ นําตัวเองออกเปนผูใหแกสังคมและเพ่ือนมนุษย     
4.  มีคุณธรรม  คือ  มีความดีและความสุขในตน  ปฏิบัติธรรมเหมาะกับบริบท 
5.  คุณภาพสากล  คือ  มีทักษะ  ความรู  ความสามารถเพียงพอ  และดํารงตนอยูไดอยางสงางามในโลกสากล 

 

1. ปลูกฝงใหนักเรยีนเปนบุคคลท่ีอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม มีวินัย มีวิริยะอุตสาหะ ใฝเรยีนรู ยอมรบัในศาสนาและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพท่ีวาดวยสิทธิ
มนุษยชน 

2. พัฒนาหลักสตูรและจัดการเรียนรูท่ียกระดับสมรรถนะสําคญัและเสริมสรางทักษะนักเรยีนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ครบทุกมิติในศตวรรษท่ี 21 โดยใช CCPS Model ในดานการคิดวิเคราะห คดิสรางสรรค คิดสรางผลติภาพ คิดสราง
สังคมและสิ่งแวดลอม นิเทศการจดักระบวนการเรยีนรูและวัดผลการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแท 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและเสรมิสรางระบบการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือใหนักเรียนมีเสรภีาพในการเลือกแผนการเรียนหรือ
หลักสตูรตามความถนัดและความสนใจของตน กระตุนใหนักเรียนตระหนักและรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีตนเลือกเรียน 
สงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลใหคนพบศักยภาพในดานความสามารถพิเศษและคนพบตนเองในการศกึษาตอระดับสูง
ข้ึน 

4. พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธ์ิดานการเรียน ผลการแขงขันภายนอก การศึกษาตอและการสอบชิงทุนท้ังในและ
ตางประเทศ 

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

6. พัฒนาครูครบทุกมติิสูครูมืออาชีพ ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนาทักษะการ
คิด การสื่อสารในระดับท่ีสูงข้ึน ควบคูไปกับการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานเพ่ือนําโรงเรยีนไปสูองคการแหง
การเรยีนรู 

7. เสรมิสรางระบบและพัฒนาคณุภาพการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล หลักการพัฒนา
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองคกรและโรงเรียนคาทอลิก 

8. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรูและการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเน่ือง 

9. จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
10. เสรมิสรางการมสีวนรวมและขยายเครือขายความรวมมือกับผูปกครอง ศิษยเกา องคกรทางการศึกษา และองคกรอ่ืน

ท้ังในและตางประเทศเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

1.1.3.3  เปาหมายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3.4  นโยบายโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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1.1.3.5  เอกลักษณ-อัตลักษณของโรงเรียน 
1.1.3.5.1 เอกลักษณของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

“การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอรต” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยมีความมุงมั่นในการจัดการศึกษาสูระดับสากล และการเปนองคกรท่ียั่งยืน จึงไดจัดทําแผนภมูิท่ีแสดง
ถึง ความเปนมา วัตถุประสงค และเปาหมายของโรงเรยีนเปนวัฏจักรแหงการพัฒนาตามแผนภูม ิ

 
 
 

 

 

 

 

 

MONTFORT = GOD ALONE 

 God Alone  =  สัจธรรม ความรัก

สากล 

ความเปนมา 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

เพ่ือนมนุษย/องคกร/ส่ิงแวดลอม 
ประสบการณตรง 
สัมผัส - จุมตัว 

ในโรงเรยีน 

บุคคลพัฒนาตน 

การเรียน + กจิกรรม 

ชมรม / กลุม 

มุมมอง ทาที 

วิสัยทัศน 

ขอมูล 

ประสบการณ 

โลกกวาง 

กรอบ / บริบท 

รวม

 

อิ่มเอบิ 

     -  สังคม   -  อารมณ 

     -  รางกาย -  จติวญิญาณ 

     -  ปญญา 

อบอุน 

อาร ี

มีคุณธรรม คุณภาพสากล 

แสวง

 

ภูมิหลงั / ประวัตศิาสตร 

ขุมทรัพยในตน 

ประกายของพระเจา้ , พทุธะ 

สังคม = ยุติธรรม/สันติภาพ/เสรภีาพ *** คน = ศักดิ์ศร/ีอสิรภาพ/ธรรม

สิทธิ 

โลกสากล 
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จากแผนภูมิดังกลาว โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยบริหารจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเปนบุคคล
ท่ีครบท้ัง 5 มิติ กลาวคือ มิติทางสังคม รางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ โดยยึดหลักและกระทําทุกอยางเพ่ือ “พระเจา
เทานั้น” โดยมีปรัชญาของโรงเรียน คือ 1) จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรมซึ่งเปนบอเกิดแหงชีวิต 2) LABOR  
OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ นํามาซึ่งความสําเร็จ อันเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

โรงเรียนดําเนินการตามวัฏจักร เริ่มจากทบทวนความเปนมา วัตถุประสงค เปาหมาย เพ่ือจะไดมีมุมมอง ทาที สิ่งแวดลอม
ภายนอก และนํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีเอ้ืออํานวย สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนซึ่งเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดได
พัฒนาตนครบท้ัง 5 มิติเพราะโรงเรียนมีความเช่ือวา มนุษยทุกคนมีชีวิต มีจิตวิญญาณ ท่ีสามารถหยั่งรู และพัฒนา กลาวคือ มีประกาย
พระเจา มีพุทธะและขุมทรัพยในตน หมายถึง การมุงสูสัจธรรมและความรักสากล โดยการนําความเช่ือดังกลาวมาอบรมจัดกิจกรรมใหครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสําคัญไดนํามาบูรณาการผานการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลายรวมกับเพ่ือนใน
โรงเรียน และสัมผัสชีวิต จุมตัว รวมกับเพ่ือนมนุษยในชุมชน องคกร สิ่งแวดลอมภายนอกซึง่เปนการเรียนรู และไดรับประสบการณตรงท่ี
สงผลใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถคนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ดังน้ัน ผูเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน องคกร ชุมชน ก็จะเรียนรูรวมกัน ท่ีสําคัญมีหนาท่ีรวมกับเพ่ือนมนุษยในการพัฒนาโลกสากลบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของโรงเรียน 

ขณะเดียวกัน ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จําตองตระหนักในการพัฒนาตนเองรวมกับเพ่ือนมนุษย ดวยการเคารพ
ศักดิ์ศรีของตน มีอิสรภาพ ธรรมสิทธิ และพัฒนาสังคมใหเปนสังคมท่ียุติธรรม มีสันตภิาพ และเสรีภาพ เมื่อครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนไดเขาสูกระบวนการรวมกันรับผิดชอบตอโลกสากล สิ่งแวดลอม และผูอ่ืนแลว บุคลากรทุกคนก็จะเผชิญกับโลก ขอมูล และ
ประสบการณตางๆ  สิ่งดังกลาวก็จะกลับมาสูกระบวนการท้ังมวลในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็จะนําผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเขา
สูวงจรเพ่ือแสวงหาและพัฒนาตอไป กระบวนการดังกลาวไดประจักษตอเพ่ือนมนุษย โรงเรียน องคกร สิ่งแวดลอม และโลกสากลจะค้ําจุน
และสงเสริมกันและกันเปนวัฏจักรแหงการพัฒนา 

สิ่งท่ีพึงตระหนักในวงจรของกระบวนการน้ี คือ ขณะท่ีโรงเรียนนําผูเรียนใหเขารวมกับองคประกอบอ่ืนๆ น้ัน จะตองคาํนึงถึงภูมิ
หลัง และประวัติศาสตรของบุคคลของโรงเรียนดวย เชนเดียวกัน เมื่อโรงเรียนรวมกับองคกรอ่ืนมุงพัฒนาโลกสากลน้ัน จําเปนตอง
ขับเคลื่อนไปภายในกรอบหรือบริบทเฉพาะท่ีไมสูญเสียเอกลักษณของตน หรือหลงประเด็น 

เมื่อกระบวนการดังกลาวไดขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภูมิไดอยางชัดเจน ประสบการณจากโลกสากลจะชวยขยายมุมมอง 
ทาที และวิสัยทัศนของทุกองคประกอบใหเปดมิติตางๆ ไดกวาง และมากยิ่งข้ึน กอใหเกิดวงจรของการมุงสูสัจธรรม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 
 
 

1.1.3.5.2  อัตลักษณของโรงเรียนมงฟอรวิทยาลัย 
“อ่ิมเอิบ  อบอุน  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล” 

 

1. อ่ิมเอิบ :  คือการพัฒนาอยางเตม็ศักยภาพในทุกมิติ  ท้ังสังคม  รางกาย  ปญญา  อารมณ และจิตวิญญาณ 
1.1 มิติทางรางกาย คือ รางกายเตบิโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.2 มิติทางอารมณ คือ มสีุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ แสดงอารมณอยางเหมาะสมในแตละบริบท 
1.3 มิติทางสังคม คือ มีทัศนคติและปฏสิัมพันธกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบ องคกร และเพ่ือนมนุษยอยาง

เหมาะสม 
1.4 มิติทางปญญา คือ ใฝรูใฝเรยีนมีเหตผุล มีทักษะ กระบวนการ มีวิจารณญาณในการพัฒนา และใชภูมิปญญาของตน 

ท้ังดานศาสตรและศิลป 
1.5 มิติทางจิตวิญญาณ  คือ ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนา และพระเจาท่ีตนนับถือ 

2. อบอุน :  คือ เปนบุคคลท่ีพ่ึงพิงได  นาอยู  นาใกลชิด 
3. อารี  :  คือ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  รูจักนําตนเองออกเปนผูใหแกสังคมและเพ่ือนมนุษย 
4. มีคุณธรรม : คือ มีความดี  ความสุขในตน 
5. คุณภาพสากล : คือ มีทักษะ  มีความรู  ความสามารถเพียงพอและดํารงตนอยูไดในโลกสากล 
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1.1.4  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1.1.4.1  วิสัยทัศนโรงเรียน (Vision)   
 “โรงเรียนแหงคณุภาพ  และมาตรฐานสากล” 

 1.1.4.2  พันธกิจโรงเรียน (Mission)    
1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอรต ตามแผนและนโยบายมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย  
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล 
3. บริหารโรงเรยีนใหมีมาตรฐาน 
4. สรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

1.1.4.3  คุณคาหลัก 
1.  ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณคาพระวรสาร) 
2.  มีวิริยะ  อุตสาหะ 
3.  รับผิดชอบตอสังคม 

1.1.4.4  วัตถุประสงค / เปาหมาย / ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ยุทธศาสตร / กลยุทธ 
วัตถุประสงค  

  1.  จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.  ใหบริการดานวิชาการและดานอ่ืนๆ แกนักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรของโรงเรียนบุคคล และองคกรท่ีเก่ียวของ 
  3.  ใหบริการดานท่ีพักอาศัยแก ครู บุคลากรของโรงเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจการของโรงเรียน 

เปาหมาย 
  1.  พัฒนาครูและนักเรียนใหปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต 
   2.  พัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียนตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  

       3.  พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคณุธรรม คุณภาพสากล 
       4.  ยกระดับผลสัมฤทธ์ินักเรียน ผลการแขงขัน ผลการสอบมาตรฐานสากล และผลการสอบเขามหาวิทยาลัย 

5.  พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
6.  บริหารโรงเรียนใหมีมาตรฐาน 

  7.  สรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1. รอยละของครูและนักเรียนที่ปฏิบัติตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรตในระดบัดีมากข้ึนไป 
2. จํานวนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียน ครูและนักเรียนปฏิบตัิตามแผนและนโยบายของ 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
       3.  รอยละของนักเรียนที่มีความอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
       4.  รอยละของผลสัมฤทธิ์นกัเรียน  
      5. จํานวนผลการแขงขันของนักเรียนระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
      6.  รอยละของผลการสอบนักเรียนตาม Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard,  
DELF Standard, JLPT Standard, O-Net etc. 
     7. รอยละของผลการสอบเขามหาวิทยาลัย 
     8. รอยละของนักเรียนที่มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
     9. จํานวนมาตรฐานที่โรงเรียนผานเกณฑ 
                   10.จํานวนเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ 
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ  
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1.1.5  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
แผนยุทธศาสตรโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
1.   ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุ
ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมง
ฟอรต 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนานักเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต (ตามคุณคาพระวรสาร) มีวิรยิะ
อุตสาหะ รับผดิชอบตอสังคม 
กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัตติามคณุคาพระวรสาร 
กลยุทธท่ี 1.3 นักเรียนท่ีมีความอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล 
กลยุทธท่ี 1.4 ปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
กลยุทธท่ี 1.5 จัดการศึกษาเพ่ือสงเสรมิการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน 
สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันต ิ
กลยุทธท่ี 1.6 การพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน (การเคารพตอชุมชนของชีวิตท่ีมีคุณภาพ) 

2.  ยกระดับคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล 
 
 
 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐานสากล 
กลยุทธท่ี 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธท่ี 2.3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนเพ่ือรองรับการเรียนรูยุค Digital Age 
กลยุทธท่ี 2.4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหงาวิถีชีวิต
ชาวลานนา 

3.  เรงรัดการบริหารงานบุคคลใหเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และวัฒนธรรมองคกร 
กลยุทธท่ี 3.2 จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากร 
กลยุทธท่ี 3.3 พัฒนาสูครูมืออาชีพ 
กลยุทธท่ี 3.4 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของบุคลากร 

4.  เสริมสรางการบริหารโรงเรียนใหมี
มาตรฐาน 

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาโรงเรียนใหมมีาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 4.2 การบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5.  ระดมสรรพกําลังเพ่ือเสริมสราง
และขยายเครือขายความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 5.1 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุก
ภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 
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1.1.4 โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 
 1.1.4.1 แผนภูมิโครงสรางของบริหารงาน 
 

 
1.1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 

1.1.4.2.1 ผูบริหาร 
1.1.4.2.1.1 ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน  ผูอํานวยการ/ผูจดัการ  

วุฒิการศึกษาครุศาสตรดุษฏีบัณฑติ   
สาขาบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงในโรงเรียน พ.ศ.2559 

    1.1.4.2.1.2   ภราดาศราวุธ ยุชมพู    หัวหนางานโภชนาการ และท่ีปรึกษางาน EP 
วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑติ  TESOL University of Wollongong Australia 
 

1.1.4.2.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 
1.1.4.2.2.1  นายธีรภัทร    วิโรจนสกุล  หัวหนาฝายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
1.1.4.2.2.2   นายสุวรรณ  อินทรชิต หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.1.4.2.2.3   นางดาริษา  แสงสินธุ หัวหนาฝายสํานักผูอํานวยการ      

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1.1.4.2.2.4   นายไชยวัฒน  บุญเลิศ หัวหนาฝายธุรการ – การเงิน   

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม 
1.1.4.2.2.5   นายบุญเทง  เถระ หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
1.1.4.2.2.6   นางวันเพ็ญ สุขเกษม ผูชวยฝายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.1.4.2.2.7   นายนิคม  พุทธิมา     ผูชวยฝายวิชาการ 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1.1.5  ขอมูลเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ แหลงเรียนรูและสุขาภิบาล 
            โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย มีเน้ือท่ีท้ังหมด 55 ไร 3 งาน 81.70 ตารางวา โดยไดมีการวางแผนและดําเนินการ  
ใหอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสถานท่ีทุกแหง เชน หองเรียน หองนํ้า แหลงสงเสริมการเรียนรู ฯลฯ สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแกการทํากิจกรรม มีอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร เชน    ช้ันหนังสือ โตะ 
เกาอ้ี บอรด อุปกรณไฟฟา ฯลฯ  รอบบริเวณ อยูในสภาพดี มีปริมาณเพียงพอ มีระบบซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและทันตอเหตุการณ มีระบบ
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา นํ้าประปา อยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย  

 บริเวณตอเนื่อง 
 ทิศเหนือ     พ้ืนท่ีวางเปลาของหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา          
 ทิศใต       พ้ืนท่ีวางเปลาของหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา          

 ทิศตะวันออก บานท่ีอยูอาศัยของประชาชนในหมูบานชุมชนมงฟอรตวิลลา และ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   
 ทิศตะวันตก แนวรางรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย และถนนเลียบทางรถไฟสายเชียงใหม – ลําพูน 
 
 1.1.5.1 อาคารเรียน มีจํานวนท้ังหมด 5  หลัง (มีทางเดินเชื่อมติดตอกัน) และอาคารประกอบ ดังนี้ 

 อาคารเรียนปเตอร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงานดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 หองเรียน 6 หอง  และพ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม  (ลานหตัถาพิภพ)  
  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 2 หอง หองเรียน 4 หอง  (เฮือนผญา เฮือนช่ืนทัศนา)  
  ช้ันท่ี 3 หองเรียน 6 หอง   
  ช้ันท่ี 4 หองพักครู 1 หอง หองเรียน 5 หอง   

 อาคารเรียนเซราฟน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 
  ช้ันท่ี 1 หองประชุม1และวัดนอย  พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม  
  ช้ันท่ี 2 หองเรียน 6 หอง   
  ช้ันท่ี 3 หองพักครูคอมพิวเตอร 1 หอง หองคอมพิวเตอร 1 หอง หองปฏิบัติการ (Lab) 2 หอง หองเรียน 1 หอง   

  ช้ันท่ี 4  หองพักครู 2 หอง หองคอมพิวเตอร 3 หอง หองเรียน 1 หอง 
 อาคารเรียนอัลเบิรต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 

  ช้ันท่ี 1 หองพยาบาล  พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม  และหองเรียน 1 หอง   
  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 5 หอง   
  ช้ันท่ี 3 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 5 หอง   
  ช้ันท่ี 4 หองพักครู 1 หอง  หองเรียน 6 หอง   
 อาคารเรียนเอ็มมานูเอล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 

  ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม หองเรียน 3 หอง หองเก็บอุปกรณกีฬา 1 หอง 
  ช้ันท่ี 2 หองพักครู 2 หอง หองเรียน 4 หอง  

 (ศูนยภาษาญี่ปุน 1 หอง Japan language and Culture Center , หองดาราศาสตร 1 หอง Astronomy learning Center) 

    ช้ันท่ี 3 หองปฏิบัติการฟสิกส 2 หอง หองLab เคมี 2 หอง  หองชีวะ 1 หอง  หองเก็บสารเคมี 1 หอง 
    ช้ันท่ี 4 หองคอมพิวเตอร 1 หอง หองเรียน 5 หอง  

 อาคารเรียนอันโตนโีอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช้ัน มีพ้ืนท่ีใชสอยงาน ดังน้ี 
   ชั้นที่ 1 หอง Gifted ภาษาฝร่ังเศส 1 หอง หองปกครอง EP 1 หอง พื้นที่โลงสําหรับทํากิจกรรม และ หองประชุมอันโตนิโอ   
   ช้ันท่ี 2 หอง lab EP 1 หอง หองเก็บสารเคมี 1 หอง หองคอมพิวเตอร EP 1 หอง หองสมุด EP 1 หอง หอง 
Cambridge International Examinations office 1 หอง หองวิชาการ EP 2 หอง   
   ช้ันท่ี 3 หอง EP In-service training 1 หอง หองเรียน 6 หอง 
   ช้ันท่ี 4 หอง English Programme Examination office 1 หอง  และหองเรียน 6 หอง  
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1.1.5.2  อาคารประกอบ  จํานวนท้ังหมด  14  หลัง ประกอบดวยดังนี้ 
 ตึกอํานวยการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 หองฝายบุคลากรและสํานักผูอํานวยการ 1 หอง หองพักภราดา 1 หอง หองฝายธุรการ-การเงิน 1 หองเก็บ
เอกสารธุรการ-การเงิน 1 หอง  หองประชาสัมพันธ 1 หอง   และหองนํ้า 2 หอง 

ช้ันท่ี 2 หองประชุมอาคารสํานักผูอํานวยการ หองผูอํานวยการโรงเรียน หองอาหารภราดา หองนํ้า/หองอาบนํ้า จํานวน 
3 หอง  หองเลขาผูอํานวยการ หองรับรอง 

 อาคารแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน 
ช้ันท่ี 1 โถงหองสมุดกลาง , หองปฏิบัติการ/หองสงเสริมการอาน , หองพักครู , หองสมุดธรรมชาติ , ช้ันลอย  หองอางอิง 
ช้ันท่ี 2 หองประชุม 5 (แอมบรอสิโอ) หองพักรับรอง/หองนํ้า 2 หอง  หองควบคุมเสียงและระบบไฟฟา หองภูมิปญญาลานนา

ศิลปวัฒนธรรม หองเรียนภาษาจีน  อุปกรณกีฬาและลูกเสือ หองพักครู   
 หอประชุมเซนตโยเซฟ 

ช้ันท่ี 1 โรงอาหาร หองอาหารลีลาวดี หองกีฬาสแต็ค หองเก็บอุปกรณงานเทคโน 1 หอง หองฝายบริหารท่ัวไป 3 หอง 
บูธจําหนายอาหาร 16 บูธ จุดบริการเติมเงิน 2 จุด 

ช้ันท่ี 2 หอประชุม 6 (เซนตโยเซฟ ฮอล) หองควบคุมเสียงและระบบไฟฟา หองพักรับรอง/หองนํ้า 2 หอง หองควบคุม
ระบบไฟฟา หองเก็บวัสดุอุปกรณ 2 หอง หองนํ้าหญิง 6 หอง หองนํ้าชาย 2 หอง 

 อาคาร St. Aloysius  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช้ัน  
ช้ันท่ี 1 หองโภชนาการ หองจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ/หองสตอกสินคาหองนํ้าชาย – หญิง จํานวน 8 หอง 
ช้ันท่ี 2 สมาคมผูปกครองและครู/หองประชุมสมาคมฯ  หองปงปอง 
 อาคาร Hubert Memorial  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 

หองเก็บโทรศัพท  หองโครงงานวิทยและสิ่งประดิษฐ (Science Innovation Club)  หอง Project Work Room หอง
สงเสริมศักยภาพคณิตศาสตร ม.ตน  หองจริยธรรม หองปฏิบัติการกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หอง Gifted Computer EP 
หอง Lego ปฏิบัติการหุนยนต   

 หองปฏิบัติการโครงงานอาชีพ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ช้ัน 
 อาคารเรียนศิลปะ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  1 ช้ัน  
 อาคารเซนตแมร่ี อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 ช้ัน  

ช้ันท่ี 1 พ้ืนท่ีโลงสําหรับทํากิจกรรม  ลานเทพีแหงสวรรค  ลานสุขสันตทัศนา  ลานจรรยาปติ ศาลาพักผอน 4 หลัง  
หองงานปกครอง หองชมรม MCTV OFFICE และสถาบันดนตรี MCMA  (หองเรียนเปยโน หองเรียนไวโอลิน หองเรียนกลองชุด)  

ช้ันท่ี 2 หองประชุมฝายกิจการนักเรียน หองกิจการนักเรียน หองฝายวิชาการ -งานทะเบียน -งานวัดและประเมินผล และ
หองเก็บขอสอบ  หองอัดสําเนาเอกสาร หองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หองเรียนกีตาร/สตริง หองงานแนะแนว หอเกียรติยศ หองงาน
อภิบาล    

ช้ันท่ี 3 หองสงเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร  หองสงเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  หองสงเสริมศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร  หอง CLC (Computer Learning Center) หองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Server)  หองประชุม 4 (Saint Mary 
Conference Room)  หองวงปพาทย หองคอมพิวเตอร  หองนาฏศิลป  หองสงเสริมศักยภาพภาษาไทย  หองนํ้าครูชาย – หญิง 

ช้ันท่ี 4 หองดนตรีไทย  หองดนตรีพ้ืนเมือง  หองเครื่องสาย  หองซอมดนตรี 2 หอง St. Cecilia Music Hall หองพักครู
ดนตรี หองซอมดนตรี 1 หองเปยโน  หองนาฏศิลป  หองศูนยสงเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน  

ช้ันท่ี 5  ดานตะวันออก หองเรียนคอมพิวเตอรดนตรี  4 หอง หองสตูดิโอ 2 หอง หองอัดเสียง 
หองนํ้านักเรียนชาย  (หองนํ้า 4 หอง  หองอาบนํ้า 4 หอง)  ดานทิศตะวันตก  หองซอมเปยโน 12 หอง หองซอมกลอง 2 

หอง  และหองนํ้านักเรียนหญิง หองนํ้า 4 หอง หองอาบนํ้า 4) 
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 สระวายน้ํา เดอ มงฟอรต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 
ช้ันท่ี 1 หองสํานักงาน 1 หอง  หองเปลี่ยนเสื้อ (หองลอกเกอร)  ชาย 1 หอง  หองเปลี่ยนเสื้อ (หองลอกเกอร) หญิง 1 

หอง  หองนํ้าชาย 6 หอง  หองนํ้าหญิง 6 หอง  หองอาบนํ้าชาย 12 หอง หองอาบนํ้าหญิง 12 หอง หองเก็บของ 1 หอง หองแมบาน 1 
หอง  

ช้ันลอย  หองบัลเลต 1 หอง สระวายนํ้า ขนาด25×50 เมตร สระเด็ก    
ช้ันท่ี 2  หองฟตเนส 1 หอง  หองรับรอง 1 หอง  หองครัวหองอาหาร 1 หอง  หองนํ้าชาย -  หองนํ้าหญิง  

          ใตถุนอัฒจันทร  หองควบคุมระบบนํ้า 1 หอง  หองควบคุมระบบไฟฟา 1 หอง หองพักพนักงาน 5 หอง  หองนํ้าชาย 1 
หอง  หองนํ้าหญิง 1 หอง  หองเก็บของ 1 หอง 

 
 บานพักเซนตคาเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ช้ัน 

ช้ันท่ี 1 หองครัวไทย 1 หอง หองครัวฝรั่ง 1 หอง หองเก็บของ หองสันทนาการ 1 หอง หองรับรอง 1 หอง หองพัก 13 
หอง (หองเลขท่ี101-114) หองมิเตอร 1 หอง 

ช้ันท่ี 2 หองพัก 17 หอง (หองเลขท่ี 201-217), หองชุด 1 หอง 
 รานคามุมสวัสดิการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว   

หองจําหนายสินคา  หองเก็บสินคา  
 อาคารโรงงาน/นักการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว 

ช้ันท่ี 1 หองปฏิบัติการนักการ/โรงจอดรถโรงเรียน   
ช้ันท่ี 2 หองเก็บวัสดุ อุปกรณ งานอาคาร 1 หอง  
 โรงไม  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  

หองเก็บโตะ เกาอ้ี 1 หอง  หองชมรมฟุตบอล 1 หอง 
 โรงเก็บอุปกรณงานสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  

  หองเก็บวัสดุอุปกรณ 
 
1.1.5.3  จํานวนสนามกฬีาและลานกิจกรรม  

 สนามกฬีา 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพรอมลูว่ิง  จํานวน 1   สนาม 
สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 2   สนาม 
สนามวอลเลยบอล ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 1   สนาม 
สนามเซปกตะกรอ ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 1   สนาม 
สนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน   จํานวน 2   สนาม 
สนามฟุตซอล    จํานวน 1   สนาม 
ลานตะกรอลอดบวง   จํานวน 1   สนาม 

 
 
 ลานกิจกรรม  7 แหง    

ลานกลวยไม 
ลานจามจุรี 
ลานหัตถาพิภพ 
ลานสงบวิถี 
ลานเทพีสวรรค 
ลานสุขสันตทัศนา 
ลานจรรยาปติ 
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1.1.5.4  แหลงสงเสริมการเรียนรู  12 แหลง 
   สวนวรรณคดี 
   สวนสมุนไพร 
   แหลงเรียนรูระบบนิเวศวิทยา 
   แหลงเรียนรูทางเกษตรกรรมและการทําปุยหมัก 
   เฮือนผญา    
   เฮือนช่ืนทัศนา   
   หองสมุดธรรมชาติ 
   หองเรียนเสริมศูนยภาษา  
   ศูนยภาษาญี่ปุน (Japan Language and Culture Center) 
   หองดาราศาสตร 
   หองกีฬาสแต็ค 
1.1.5.5  จุดบริการน้ําด่ืม    
   ใตอาคารปเตอร     จํานวน 1 จุด  กอกนํ้าดื่มเย็น 9 จุด   
   ใตอาคารเซราฟน     จํานวน 1 จุด  กอกนํ้าดื่มเย็น 9 จุด 
   ใตอาคารอัลเบิรต    จํานวน 2 จุด  กอกนํ้าดื่มเย็น 18 จุด  
   ใตอาคารเอ็มมานูแอล  จํานวน 2 จุด  กอกนํ้าดื่มเย็น 18 จุด  
   อาคารเซนตแมรี่    จํานวน 2 ตู   กอกนํ้าดื่มเย็น 12  กอก 
1.1.5.5  ถังดับเพลิง    
   ถังดับเพลิง     ตามอาคารตางๆ จํานวน 60 จุด   
 
1.1.5.5  กลองวงจรปด   
   กลองภายในอาคาร และนอกอาคารรวมท้ังสิ้น     215  ตัว   
  
1.2 ขอมูลนักเรียน 

  
1.2.1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ 
 

จํานวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 299 185 484 
-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 302 163 465 
-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 271 173 444 

รวม 872 521 1,393 
-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 303 242 545 
-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 335 203 538 
-ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 344 207 551 

รวม 982 652 1.634 
รวมท้ังหมด 1,854 1,173 3,027 

 
ที่มา : งานทะเบียนหนังเรียน ฝายวิชาการ ขอมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562  
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1.2.2  จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ 
1.2..2.1 จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกาย 
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โดยใช

เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบวาผูเรียน ผานเกณฑทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแตปาน
กลาง ดี ดีมากคดิเปนรอยละ 89.26 

 
ระดับสมรรถภาพ จํานวนนักเรียน รอยละ 

ต่ํามาก 7 0.23 
ต่ํา 319 10.51 

ปานกลาง 1,292 42.57 
ดี 982 32.36 

ดีมาก 435 14.33 
รวม 3,035 100 

         

             ขอมูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
 

1.2..2.2 จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 
สรุปภาวการณเจริญเติบโต (นํ้าหนัก-สวนสูง) นักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรง

เรียนมงฟอรตวิทยาลัย  โดยใชเกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตของกรมอนามัย  พบวาผูเรียนรอยละ  73.74 อยูในเกณฑสมสวน
ดังตาราง 

                                 ตารางสรุปการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 
เกณฑภาวะการ

เจริญเติบโต 
จํานวน นร. รอยละ 

อวน 256 8.41 
เริ่มอวน 183 6.01 
ทวม 173 5.76 
สมสวน 2,238 73.74 
คอนขางผอม 110 3.68 
ผอม 70 2.40 
รวม 3,030 100 

    ขอมูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
 

 
1.2.3 จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร 
 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน (คน) 

คิดเปนรอยละ 
รับเขา จบหลักสูตร 

ม. 3 444 437 98.42 
ม. 6 551 547 99.27 

               
                    ขอมูล ณ วันที ่30 เมษายน 2562 
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1.3 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1.3.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในตําแหนง  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ 

ในตําแหนง(เฉลี่ย) 
(ป) 

ชาย หญิง 
ต่ํากวา 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผูอํานวยการ ผูจัดการ ผูลงนามแทนผูรับ
ใบอนุญาต  

1 - 1 - - - 1 16 

ครู (บรรจุ) 49 75 124 - 69 55 - 11.98 
ครูพิเศษ/ครูผูชวย(ไมบรรจุ)/อัตรจาง 1 2 3 - - 3 - อัตราจางรายคาบ/รายป 
ครูตางประเทศ 19 17 36 - 32 3 1 2.80 
บุคลากรทางการศึกษา 38 46 84 2 49 35 - 15.56 
นักการภารโรง/พนักงานโรงอาหาร 25 37 62 61 1 - - 13.67 
คนขับรถ 4 - 4 4 - - - 13.25 
ยามรักษาความปลอดภัย 8 - 8 8 - - - 14.75 

รวม 145 177 322 75 151 96 2  
 

1.3.1.1  จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 125 คน คิดเปนรอยละ 97.6 
1.3.1.2  จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  3  คน คิดเปนรอยละ 2.4 (ม.กําจร , ครูณภัทร , ม.พัสกร) 
1.3.1.3  สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา  - จํานวน - 

 
 1.3.2 จํานวนครูผูสอนแยกตามกลุมสาระการเรียนรูและคาเฉลี่ยจํานวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 
 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห หมายเหต ุ
-ภาษาไทย 12 18  
-คณิตศาสตร 16 16  
-วิทยาศาสตร 26 19  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 17  
-สุขศึกษาพลศึกษา 12 14  
-ศิลปะ 12 15  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 17  
-ภาษาตางประเทศ 32 18  
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1.4  เกียรติยศและผลงานท่ีไดรับรางวัล ปการศึกษา 2561 
1.4.1 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของสถานศึกษา /ผูบริหาร /ครู /บุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกลุ รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
1. ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน 

ครูสุพัตรา  สุวรรณนาร ี
ครูทับทิม  ขุมทรัพย 
 

ครูโรงเรียนเอกชนดเีดน 
(Private School Teacher Award 2019) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. มาสเตอรเฉลิมพล  จิตติวัฒนพงศ 
มาสเตอรณัช  ศิรินันท 
ครูสุพัตรา  สุวรรณนาร ี
ครูกนิษฐรินทร  พลศักดิ ์
ครูรัชนี  ชํานาญรบ 
มาสเตอรบุญเทง  เถระ 
ครูสุทธิรักษ  ไชยวุฒิ 
ครูลําจวน  รตันบุร ี
ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน 
มาสเตอรสุวรรณ  อินทรชิต 
ครูนงลักษณ  คําไทย 
มาสเตอรกมล  กาบสุวรรณ 
ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย 
ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม 
ครูศิริพร  พรพิพัฒนไพบูลย 
ครูภคอร  เตชะดํารงธรรม 
ครูทับทิม  ขุมทรัพย 
มาสเตอรนิวัติ  อรณุวิไล 
  

ครูดีศรีสถาบัน 
ประจําปการศึกษา 2561 

เครือขายพัฒนาการศึกษา 
เอกชนภาคเหนือ 

3. 
ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน 

Super Leader 
รุนท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2562 

ภาคีเชียงใหมเพ่ือการปฏิรูปการศกึษา 
รวมกับ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

4. ครูอัญชลี  เตริยาภิรมย 
ครูดีเดน เน่ืองในวันครูเอกชน จังหวัด

เชียงใหม ประจําป 2560 
สมาคมโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดเชียงใหม 

5. ครูอาสยา  พรมศร ครูผูไดรบัคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ยุวพุทธิกสมาคม เชียงใหม 

6. 

มาสเตอรนิวัติ  อรณุวิไล 
ครูกนิษฐรินทร  พลศักดิ ์
ครูลําจวน  รตันบุร ี
ครูรัชนี  ชํานาญรบ 
ครูสมฤทัย  ชัยพิมาน 
มาสเตอรสุวรรณ  อินทรชิต 
 

เข็มทองคําเชิดชูเกียรติครูท่ีปฏบัิตหินาท่ี 30 ป 
ประจําป 2561 

สมาคมโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดเชียงใหม 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
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1.4.2 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียน ระดับประเทศขึ้นไป 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ ชื่อกิจกรรม/หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
1 เด็กชายปณณวิชญ  ระมิงควงค 

เด็กชายกัณตพัฒน  อนันตเรืองเลศิ 
รองชนะเลิศอันดับสอง งานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต น 
ร า ย ก า ร  Globe Student 
Research Competition 2018 

28-30 มีนาคม 
2561 

2 นายนาวินธิติ จารุประทัย การคัด เลือกส นับส นุนทุน
ระยะยาว จนจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตรและ เทค โน โลยี 
สําหรับเด็กและเยาวชน รุนท่ี 20 

30 มีนาคม 2561 

3 นายณัฐวัฒน ชัยยอง  การคัด เลือกส นับส นุนทุน
ระยะยาว จนจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตรและ เทค โน โลยี 
สําหรับเด็กและเยาวชน รุนท่ี 20 

30 มีนาคม 2561 

4 นางสาวภัทรนันท พรหมการัตน เหรียญทองแดง การแข งขัน โอลิมป ก วิชาการ
ระดับชาติ สาขาชีววิทยา 

6-11 เมษายน 
2561 

5 นายจตุพร กุมศสัตรา เหรียญทองแดง การแข งขัน โอลิมป ก วิชาการ
ระดับชาติ สาขาชีววิทยา 

6-11 เมษายน 
2561 

6 นายจิรายุ  นิยมกูล เหรียญเงิน การแข งขัน โอลิมป ก วิชาการ
ระดับชาติ สาขาชีววิทยา 

6-11 เมษายน 
2561 

7 ด.ช.ภราดา ทัดประดิษฐ 
นายติณห ลิมปต ิ
นายสุวิจักขณ อนุดวง 
นายพิเชฐพงศ หิรัญจารุกร 
นางสาวจิรัชญา องอาจ 

รางวัลชนะเลิศ Yamaha Thailand Music fest 
2018 

8 พฤษภาคม 
2561 

8 นายยศภัทร จรปญญานนท ร า ง วั ล เห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง  
รายการว่ิงผลัด 4x100 เมตร 

Taiwan Athleties Open 2018 
ประเทศไตหวัน 

25-26 พฤษภาคม 
2561 

9 นายศุภณัฐ  บุญทรง เหรียญเงิน และไดคะแนน
สูงสุดของภาคเหนือ 

ก า รแ ข ง ขั น ฟ สิ ก ส โอ ลิ ม ป ก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 17 

28 พฤษภาคม- 1 
มิถุนายน 2561 

10 นายชัชวิชญ คําสวาง ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เลิ ศ  รุ น 
Expert class  

การแขงเฮลิคอปเตอรบังคับวิทยุ 
ชิ ง แ ช ม ป โ ล ก ท่ี ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอรแลนด 

6-8 กรกฎาคม 
2561 

11 นายณัฐพล   จันทรวงค เหรียญเงิน ก า ร แ ข ง ขั น เค มี โ อ ลิ ม ป ก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 

11-15 มิถุนายน 
2561 

12 ทีมบาสเกตบอล รุนอายุ 18 ปชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ 

การแขงขันบาสเกตบอลนักเรียน
ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

2-10 กรกฎาคม 
2561 

13 เด็กหญิงวิสสุตา   จุฑาเกต ุ
เด็กหญิงละออทัศน   ปยะกนิษฐกุล 
นางสาวปยธิดา   ปาล ี
นางสาวณัชชา    ฐิติวัฒนาการ 
นางสาวธันยพร    จันทรภทัร 
นางสาวญาดา   จันทรวังทอง 

เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล นั ก เรี ย น ผู มี ผ ล ค ะ แ น น วิ ช า
ภาษาไทยสูงสุดในแตละระดับช้ัน 

2 สิงหาคม 2561 

14 น.ส.ชิตาพัณฐ  ศุภเชษฐสกุล รางวัลชมเชย  การแขงขันภาษาจีนเพชรยอด 5 สิงหาคม 2561 
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ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ ชื่อกิจกรรม/หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
มงกุฎ ครั้งท่ี 15 

15 นายณัทพัฒน   เกียรตไิชยกร 
น.ส.ภสันันท    ศรีสุเทพ 
 

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหากฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7 สิงหาคม 2561 

16 น.ส.ปรีชญากรณ ปรีชาวัฒนากร 
น.ส.พณิชา  จิตนารินทร 

รางวัลบอรดนิทรรศการยอด
เยี่ยม 

การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีฮาลาล“ไกยอ
สมุนไพร ลดใชสารกันบูด” 

13-15 สิงหาคม 
2561 

17 น.ส.ณิชา พูลโภคะ 
น.ส.สวิชญา เวียงเงิน 
น.ส.ปรีชญาพร ไชยอาย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮา
ล าล  ป ระจํ าป  2 561  (Halal 
Scientist Competition 2018) 

14 สิงหาคม 2561 

18 เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ   
นางสาวณัฐชา  ฐิติวัฒนาการ  

 การสอบ  English Proficiency 
เสริมปญญา 

15 สิงหาคม 2561 

19 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุงกิจ 
นายวัชรวิศว  ปวนสุวรรณ 
นางสาวฑิตฐิตา  เครือรตันไพบูลย 
นายกฤษฏพงศ  เดชศร 

 การสอบ  English Proficiency 
Top test 

15 สิงหาคม 2561 

20 ด.ช.อติวิชญ   วิชิตตระกูลถาวร 3rd Prize Winner ก า ร แ ข ง ขั น  Qooco Asia 
Spelling Cup 2018 

17-18 สิงหาคม 
2561 

21 นายสมิทธ  โชโลส ชนะเลิศ เหรียญทอง สุนทรพจนภาษาอังกฤษ รางวัล"
สุดยอดนักพูดป 2018" โครงการ
ประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 

18 สิงหาคม 2561 

22 นายจิรายุ  นิยมกูล ผานเขารอบชิงชนะเลิศและได
รางวัลชมเชย 

การแขงขันตอบปญหา ชีววิทยา  
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย 

19 สิงหาคม 2561 

23 น.ส.ภัทรนันท พรหมการตัน รางวัลชมเชย การแขงขันตอบปญหา ชีววิทยา  
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย 

19 สิงหาคม 2561 

24 นายจตุพร  กุมศสัตรา รางวัลชมเชย การแขงขันตอบปญหา ชีววิทยา  
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย 

19 สิงหาคม 2561 

25 นายศุภณัฐ  บุญทรง ผานเขารอบชิงชนะเลิศและได
รางวัลชมเชย 

การแขงขันตอบปญหา ชีววิทยา  
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ปลาย 

19 สิงหาคม 2561 

26 นายญาณวุฒิ  ดวงจิต  
นายณัฐชนน  พงษธา  
นายชนะศักดิ ์ โพธิ    

ชนะเลิศโครงการประกวดการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร 

โครงการประกวดการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
กายภาพ งาน วิจัย เรื่อง "การ
พั ฒ น า สี ชุ บ  อ โน ไ ด ซ จ า ก
ธรรมชาติ" 

6-7 กันยายน 
2561 

27 น.ส.กมลลักษณ  เทพวงค รางวัลชมเชย เยาวชนตนแบบ เยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย 6 กันยายน 2561 
28 นายจิรายุ  นิยมกูล    

นายจตุพร   กุมศสัตรา   
นายธีรวีร   แกลวกลา 

รางวัลชมเชย แขงขันตอบปญหาแพทยศาสตร
วิชาการ  ครั้งท่ี  14 

8 กันยายน 2561 

29 นายกีรติพันธ   ศิริภาณุพงศา   
นส.นิรัชพร   เดชพุทธวัจน   
นส.ณัฐวศา    กลอมแกว   

รางวัลชมเชย แขงขันตอบปญหาแพทยศาสตร
วิชาการ  ครั้งท่ี  14 

8 กันยายน 2561 

30 นายภูบดี   กิตติวรรณ รางวัลชมเชย แขงขันตอบปญหาแพทยศาสตร 8 กันยายน 2561 
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ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ ชื่อกิจกรรม/หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
นายกิตตินนท  สินธทรัพย   
นายธนภัทร  สีมาขจร   

วิชาการ  ครั้งท่ี  14 

31     
32 นางสาวณัชชา  ฐิติวัฒนาการ 

นายณัฐพล  จันทรวงค 
ชนะเลิศ ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพฯ 

การแขงขันตอบปญหารายการ ม.
ปลายสายเกง 

18 กันยายน 2561 

33 นายพีรวัส วงศสวัสดิ ์
นายกิตตภิัฎ เดชกุล 
นายถิรวัฒน จันทิมา 

ผ า น ร อ บ คั ด เ ลื อ ก 
Poppulavote 

การแขงขันประกวด Animation 
โครงการ Wealthmagik เงินออม
สรางชาติ Awards Season 3 

มีนาคม-กันยายน 
2561 

34 เด็กชายภรูินทร  เจรญิกิจ 
เด็กชายจักรภพ  เย็นกล่ํา 

การแขงขันมหกรรมสนามเด็ก
เลนหุนยนต ประจําป 2561 
และการแขงขันหุนยนตยุวชน
ชิงชนะเลิศประเทศ 

ช น ะ เลิ ศ ก า ร แ ข ง ขั น  Mini 
Gundam 

23-24 กันยายน 
2561 

35 เด็กชายพงศภัค  เฉลมิบุญ 
เด็กชายณภัทร  เจริญกิจ 

การแขงขันมหกรรมสนามเด็ก
เลนหุนยนต ประจําป 2561 
และการแขงขันหุนยนตยุวชน
ชิงชนะเลิศประเทศ 

ชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแขงขัน 
Mini Logistic Bot 

23-24 กันยายน 
2561 

36 นายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธ์ิ 
นายภัทรพล  ชัยพรเจรญิศร ี

การแขงขันมหกรรมสนามเด็ก
เลนหุนยนต ประจําป 2561 
และการแขงขันหุนยนตยุวชน
ชิงชนะเลิศประเทศ 

ชนะเลิศอันดับท่ี 2 การแขงขัน 
Mini Logistic Bot 

23-24 กันยายน 
2561 

37 ด.ช.ญาณรัก  ถาวรรุงกิจ เห รี ย ญ ท อ ง  Award the 
Gold Medal in 
Mathematics / Science 

การแขงขัน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวาง
ประเทศ 

28 กันยายน – 4 
ตุลาคม 2561 

38 เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ 
เด็กชายศุภณัฐ  แสงรตันวัชรา 

รางวัลชมเชย การแขงขันภาษาอังกฤษ เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 13  

30 กันยายน 2561 

39 ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุงกิจ อันดับ 2 ของประเทศ โ ค ร ง ก า ร ท ด ส อ บ แ ข ง ขั น
ความสามารถทางวิชาการ สังคม
ศึกษา 

8 ตุลาคม 2561 

40 นายวงศพัทธ  วิชัยพันธ 
น.ส.ละออทัศน  ปยะกนิษฐกุล 

พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหาทางดาน
การศึกษา รายการ “เวทีคนเกง” 

8 ตุลาคม 2561 

41 นายจิรายุ  นิยมกูล 
นายจตุพร  กุมศสัตรา 
นายธีรวีร  แกลวกลา 

รองชนะเลิศอันดับ 1   ก า ร แ ข ง ขั น ต อ บ ป ญ ห า
วิท ยาศ าสต รท างการแพ ท ย 
รายการ Mahidol Healthy DAY 
2018 

20 ตุลาคม 2561 

42 น.ส.ภัทรนันท พรหมการตัน 
นายอภิชาติ  เลิศวิราม 
นายครองภพ ศีลาเจรญิ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ก า ร แ ข ง ขั น ต อ บ ป ญ ห า
วิท ยาศ าสต รท างการแพ ท ย 
รายการ Mahidol Healthy DAY 
2018 

20 ตุลาคม 2561 

43 นายจิรายุ นิยมกูล 
นายธนภัทร   ภัทรสกุลชัย 

รางวัลชมเชย ผลการแขงขันการตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับประเทศ 

25-28 ตุลาคม 
2561 

44 นายณัฐพล จันทรวงค ประกาศเกียรติคุณ การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
ระดับประเทศ“การดูดซับไอออน
โลหะทองแดงในนํ้าท้ิงจากโรงงาน 

25-28 ตุลาคม 
2561 
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ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ ชื่อกิจกรรม/หนวยงานท่ีมอบให วัน เดือน ป 
45 น.ส.วรางคณา  ระวังงาน รางวัลชมเชย อันดับท่ี 11 – 

50 
การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี 20 ถวยรางวัล
พระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

4 พฤศจิกายน 
2561 

46 นายณัทพัฒน  เกียรติไชยากร 
น.ส.ฐิติตา  เครอืรตันไพบูลย 

รางวัลชมเชย การแขงขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
1  รอบเจียระไนเพชร หน า ท่ี
พลเมืองและศีลธรรม  

18 พฤศจิกายน 
2561 

47 นาย ชัชวิชญ คําสวาง เหรียญเงิน การแขงขันกีฬาเฮลิคอปเตอร
บังคับวิทยุบินผาดแผลง ประเภท
F3N  

18-28 พฤศจิกายน 
2561 

48 ด.ช.กรดนัย อินทยนต 
 

ชนะเลิศอันดับท่ี1 ประเภท
เดี่ยวรุน14ปชาย 

การแขงขันแบดมินตันรายการ 
Jorakay Junior Badminton 
Championship 2018 

16-18 พฤศจิกายน 
2561 

49 ด.ช.ชินดนัย พงษพัชราธรเทพ ชนะเลิศอันดับท่ี2 ประเภท
เดี่ยวรุน14ปชาย 

50 ด.ช.บัญญวัต บัวบุตร ชนะเลิศอันดับท่ี3 ประเภทคู 
รุน14ปชาย 

51 ด.ญ.พิชญากร ฤทธ์ิรัตนไตรกุล ชนะเลิศอันดับท่ี 3 ประเภท
หญิงคูรุน14 

52 ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุงกิจ รางวัลเหรียญเงิน โครงการประเมินและพัฒนาสู
ความเปนเลิศทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร (TEDET) 

2 ธันวาคม 2561 

53 นายชาญคณติ แกววงค การแข ง ขั น  CS Festival 7 
ก า ร แ ข ง ขั น ก า ร เ ขี ย น 
Code++ ( C++ ) แ ก โจท ย
ปญหา 

รางวัลเหรียญเงิน 21 ธันวาคม 2561 

54 นายปวเรศ ดลิกวุฒิสิทธ์ิ การแข ง ขั น  CS Festival 7 
ก า ร แ ข ง ขั น ก า ร เ ขี ย น 
Code++ ( C++ ) แ ก โจท ย
ปญหา 

รางวัลชมเชย 21 ธันวาคม 2561 

55 เด็กชายอติวิชญ   วิชิตตระกูล
ถาวร    

รางวัลชนะเลิศการแขงขัน  IQ 
Word Up  ร ะ ดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษา  

การแขงขัน "แม็กซพลอยส ครอส
เวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโด
กู ชิงแชมปภาคเหนือ 

5-6 มกราคม 
2562 

56 นายณัฐพล  จันทรวงค  
นางสาวณัชชา  ฐิติวัฒนาการ 

รางวัลชนะเลิศการแขงขัน
ตอบปญหาดานการศึกษา 

รายการโทรทัศน “ม.ปลายสาย
เกง” 

7 มกราคม 2562 

57 ด.ช.ญาณรัก ถาวรรุงกิจ เด็กและเยาวชนท่ีนําช่ือเสียง
มาสูประเทศชาติ ดานวิชาการ 

โลเกียรติคุณในวันเด็กแหงชาติ 9 มกราคม 2561 

58 นายนนทพันธุ ชนะด ี
น.ส.พิชญสินี ภมูิประภาพงศ 
น.ส.ศุภัคชญา ธานี 
นายธีรุตม สดายุรัช 
นายกิตตินันต กันทะส ี

แขงขันโครงการ“Panasonic 
Kid Witness News 2018” 

รางวัลยอดเยี่ยมดานการถายภาพ 
Best Cinematography Award 
การแขงขันโครงการ“Panasonic 
Kid Witness 

15 มกราคม 2562 

59 ด.ช.กันตพัฒน  อนันตเรืองเลิศ 
ด.ช.ปณณวิชญ ระมิงวงค 
 

รองชนะเลิศ อันดับ  1  การ
ประกวดสิ่งประดิษฐสําหรับ
เมกเกอรรุน ใหม  ในหั วข อ 

โ ค ร ง ก า ร   Enjoy Science : 
Young Makers Contest 2019 

18-20 มกราคม 
2561 
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" Green Innovation 
นวัตกรรม 

60 เด็กชายอติวิชญ  วิชิตตระกูลถาวร   ชนะเลิศ การแขงขัน IQ word Up 6 กุมภาพันธ 2562 
61 นายชาญคณติ แกววงค 

นายปวเรศ ดลิกวุฒิสิทธ์ิ 
น.ส.กัลยกร กิจเสาวภาคย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 SIT CODE Challenge 2019  

62 นายนันทนสิน ชายมินทร 
นายนวพรรษ เพียรประกอบ 
นายพนธกร นวมครุฑ   
นายพงศสุภา เนตรแสนสัก 
นายจิณณศุธร เสวะกะ   

รองชนะเลิศอันดับ 3 Wakeup Media แข ง ขันสร า ง 
Page Facebook เด็ ก ยุ ค ให ม 
สรางสื่ออยางสรางสรรค 

10 กุมภาพันธ 
2561 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 

 
1.4.3 สรุปผูเรียนมีความสําเร็จและผลงานดีเดนเปนประจักษ ปการศึกษา 2561 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 10 เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 

รายการ ระดับท่ีไดรับ 
 นานาชาติ ประเทศ ภาค จังหวัด 

1. กลุมสาระภาษาไทย 0 8 60 15 
2. กลุมสาระคณิตศาสตร 0 1 10 0 
3. กลุมสาระวิทยาศาสตร 1 27 43 3 
4. กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

0 4 2 8 

5. กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 0 1 12 21 
6. กลุมสาระศิลปะ 0 5 1 4 
7. กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

0 7 14 3 

8. กลุมสาระภาษาตางประเทศ 0 12 12 34 
9. แผนการเรียน English Program  0 0 1 3 
10. ผลการสอบ O-NET ระดับชัน้  
ม.3 คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร  

0 13 0 0 

11.ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสาตร 

0 10 0 0 

12. อ่ืนๆ 2 9 12 1 
รวม 3 97 167 92 
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1.4.4 ผลการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2562  (นักเรียนปการศึกษา 2561) 
***********************    

14.4.1 ตารางภาพรวมการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา และ อ่ืนๆ ปการศึกษา 2562 
(มหาวิทยาลัยของรัฐ ,มหาวิทยาลัยของเอกชน, ศึกษาตอตางประเทศ และอ่ืนๆ )  นักเรียนปการศึกษา 2561 
 

ท่ี รายการ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 

1 จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนสถาบันอุดมศึกษาของของรัฐบาล 453 82.36 

2 จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 41 7.45 

3 จํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอตางประเทศ 33 6.00 

4 โรงเรียนจาอากาศ 2 0.36 

5 โรงเรียนแผนท่ีทหาร 1 0.18 

6 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุร ี 1 0.18 

7 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม 1 0.18 

8 สถาบันการบินพลเรือน  7 1.27 

9 เตรียมความพรอมเพ่ือศึกษาตอในป 2563 11 2.00 

รวมจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 550 100.00 
 

สรุปขอมูลโดย งานแนะแนว และฝายวิชาการ   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั  ปการศึกษา 2562 

 
 

14.4.2 ตารางขอมูลการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2562  ( มหาวิทยาลัยของรัฐ ,มหาวิทยาลัยของเอกชน )  
นักเรียนปการศึกษา 2561 

ท่ี รายการ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 

1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 294 53.45 

2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 28 5.09 

3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 19 3.45 

4 มหาวิทยาลยัเทคโนฯราชมงคลลานนา 18 3.27 

5 มหาวิทยาลยัพายัพ 17 3.09 

6 มหาวิทยาลยัมหิดล /โรงพยาบาลรามา 17 3.09 

7 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 16 2.91 

8 มหาวิทยาลยักรุงเทพ 13 2.36 

9 มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 11 2.00 

10 มหาวิทยาลยัแมโจ 11 2.00 

11 มหาวิทยาลยัพะเยา 9 1.64 

12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 7 1.27 

13 มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 5 0.91 
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14 มหาวิทยาลยัรังสติ  3 0.55 

15 มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม 3 0.55 

16 มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 3 0.55 

17 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา/วิทยาลัยนานาชาติ 2 0.36 

18 มหาวิทยาลยันเรศวร 2 0.36 

19 มหาวิทยาลยับูรพา 2 0.36 

20 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2 0.36 

21 มหาวิทยาลยัศิลปากร 2 0.36 

22 วิทยาลัยดสุิตธานี 2 0.36 

23 มหาวิทยาลยัขอนแกน 1 0.18 

24 มหาวิทยาลยัราชภฎับานสมเดจ็เจาพระยา 1 0.18 

25 มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต 1 0.18 

26 มหาวิทยาลยัศรีปทุม/วิทยาลัยการทองเท่ียว และการบริการ 1 0.18 

27 มหาวิทยาลยัสงขลา 1 0.18 

28 มหาวิทยาลยัสารคาม 1 0.18 

29 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 1 0.18 

30 สถาบันเทคโนโลยไีทย - ญี่ปุน 1 0.18 

รวมจํานวนนกัเรียนท้ังสิ้น 494 89.82 

 
สรุปขอมูลโดย งานแนะแนว และฝายวิชาการ   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั  ปการศึกษา 2562 

 

14.4.3 ตารางขอมูลรวมคณะตาง ๆ ในการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2562 
 (นักเรียนปการศึกษา 2561) 

ท่ี รายการ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
1 บริหารธุรกิจ 84 15.27 
2 วิศวกรรมศาสตร 73 13.27 
3 แพทยศาสตร /การแพทยแผนจีนฯ/อนามัยชุมชน 32 5.82 
4 วิทยาศาสตร/วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 32 5.82 
5 นิติศาสตร 31 5.64 
6 มนุษยศาสตร /มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 23 4.18 
7 เภสัชศาสตร 22 4.00 
8 เทคนิคการแพทย /สหเวชศาสตร /กายภาพบําบัด 22 4.00 
9 เศรษฐศาสตร 21 3.82 
10 อุสาหกรรมการเกษตร 18 3.27 
11 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลย ี 18 3.27 
12 รัฐศาสตร /รัฐประศาสนศาสตร 14 2.55 
13 สถาปตยกรรมศาสตร/ศิลปกรรมและสถาปตฯ 13 2.36 
14 ศิลปศาสตร 13 2.36 
15 นิเทศศาสตร /การสื่อสารมวลชน 11 2.00 



- 26 - 

 

16 ทันแพทยศาสตร /สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร 8 1.45 
17 วิทยาลัยดรุิยางศิลป / ดุรยิางคศาสตร 7 1.27 
18 สัตวแพทยศาสตร 6 1.09 
19 สังคมศาสตร/สังคมวิทยาและมนุษยศาสตร 6 1.09 
20 พยาบาลศาสตร 5 0.91 
21 พาณิชศาสตรและการบัญชี /บัญชี 5 0.91 
22 ศิลปกรรมศาสตร /ศลิปกรรม 4 0.73 
23 วิจิตรศลิป 4 0.73 
24 เกษตรศาสตร 3 0.55 
25 วนศาสตร 2 0.36 
26 ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 2 0.36 
27 พัฒนาการทองเท่ียว/สาขาธุรกิจการบิน 2 0.36 
28 วิทยาลัยนวัตกรรม 2 0.36 
29 สาธารณสุขศาสตร 1 0.18 
30 วิทยาศาสตรการกีฬา 1 0.18 
31 เทคโนโลยีการประมงฯ 1 0.18 
32 มัณฑนศลิป 1 0.18 
33 การจัดการครัว และศลิปะการประกอบอาหาร 1 0.18 
34 วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 1 0.18 
35 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0.18 
36 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.18 
37 โบราณคด ี 1 0.18 
38 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ 1 0.18 
39 ดิจิทัลมเีดีย และศลิปะภาพยนต 1 0.18 

รวมจํานวนนกัเรียนท้ังสิ้น 494 89.82 
 

สรุปขอมูลโดย งานแนะแนว และฝายวิชาการ   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั  ปการศึกษา 2562 
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14.4.4 ตารางขอมูลการศึกษาตอตางประเทศ ปการศึกษา 2562 (นักเรียนปการศึกษา 2561) 
ท่ี รายการ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 

1 Zhejiang University  6 1.09 
2 Nanjing Medical University   1 0.18 
3 Nanjing University  1 0.18 
4 Shanghai Jiao Tong University  1 0.18 

5 University of Malaya   1 0.18 

6 Xi'an Jiaotong University  2 0.36 

7 University of Malaya    1 0.18 

8 University of Saskatchewan  1 0.18 
9 LASALLE  College  of  the  Arts   1 0.18 
10 Aomori Chuo Gakuin  3 0.55 
11 Chengdu University   1 0.18 
12 เรียนภาษาจีน (เตรียมเขามหาวิทยาลัย) 7 1.27 
13 เรียนภาษาอังกฤษ (เตรียมเขามหาวิทยาลัย) 2 0.36 
14 เรียนภาษาญี่ปุน (เตรียมเขามหาวิทยาลัย) 5 0.91 

รวมจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 33 6.00 
 

สรุปขอมูลโดย งานแนะแนว และฝายวิชาการ   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั  ปการศึกษา 2562 

 
 

14.4.5  ตารางขอมูลคณะตาง ๆ ฯลฯ ในการศึกษาตอตางประเทศของนักเรียนปการศึกษา 2562 
 (นักเรียนปการศึกษา 2561) 

ท่ี รายการ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 

1 แพทยศาสตร 10 1.82 
2 ทันตแพทยศาสตร 2 0.36 
3 วิศวกรรมชีวการแพทย   1 0.18 
4 วิศวกรรมศาสตร 1 0.18 
5 การออกแบบการสื่อสาร 1 0.18 
6 การจัดการและกฎหมาย 3 0.55 
7 ศิลปกรรม 1 0.18 
8 เรียนภาษาจีน (เตรียมเขามหาวิทยาลัย) 7 1.27 
9 เรียนภาษาอังกฤษ (เตรียมเขามหาวิทยาลัย) 2 0.36 
10 เรียนภาษาญี่ปุน (เตรียมเขามหาวิทยาลัย) 5 0.91 

รวมจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 33 6.00 
 

สรุปขอมูลโดย งานแนะแนว และฝายวิชาการ   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั  ปการศึกษา 2562 
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1.5 การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา และชุมชน 

1.5.1 ตารางแสดงการสัมพันธกับชุมชน ปการศึกษา 2561 

          

เดือน 

โรงเรียนสนับสนุนหนวยงานภายนอก 
หนวยงานภายนอกสนับสนนุกจิกรรมของโรงเรียน 

ร.ร.ใหความรวมมือ ร.ร.สนับสนนุกิจกรรม 

หนวยงานภายนอก ของหนวยงานภายนอก (จํานวนครั้ง) 

คร้ัง คน คร้ัง จํานวนเงิน ศิษยเกา ผูปกครอง ชุมชน อ่ืนๆ รวม 

พ.ค. 9 2,832 0 0 0 0 3 3 6 

ม.ิย. 21 2,788 0 0 2 2 2 7 13 

ก.ค. 10 704 2 7,500 0 0 0 10 10 

ส.ค. 31 2,834 3 15,000 0 3 9 6 18 

ก.ย. 36 1,024 0 0 2 2 2 10 16 

ต.ค. 12 1,642 0 0 2 2 3 6 13 

พ.ย. 33 1,505 0 0 2 3 1 19 25 

ธ.ค. 7 40 0 0 5 5 1 12 23 

ม.ค. 24 1,251 0 0 2 2 2 5 11 

ก.พ. 19 892 0 0 5 4 2 3 14 

ม.ีค. 7 396 0 0 3 1 3 3 10 

เม.ย.                   

รวม 209 15,908 5 22,500 23 24 28 84 159 

 
งานประชาสัมพันธและสัมพันธชมุชน   ฝายธุรการ-การเงิน   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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รวมปการศึกษา

จํานวน

(คน)
รอยละ

จํานวน

(คน)
รอยละ

จํานวน

(คน)
รอยละ

จํานวน

(คน)
รอยละ

จํานวน

(คน)
รอยละ

จํานวน

(คน)
รอยละ

จํานวน

(คน)
รอยละ

จํานวน

(คน)
รอยละ รอยละ

ม.1 485 0 0.00 0 0.00 19 3.92 30 6.19 34 7.01 29 5.98 432 89.07 429 88.45 88.76

ม.2 466 0 0.00 1 0.21 9 1.93 13 2.79 16 3.43 20 4.29 441 94.64 432 92.70 93.67

ม.3 444 0 0.00 0 0.00 19 4.28 9 2.03 24 5.41 15 3.38 401 90.32 420 94.59 92.45

ม.4 549 0 0.00 1 0.18 9 1.64 8 1.46 12 2.19 8 1.46 528 96.17 548 99.82 98.00

ม.5 542 1 0.18 5 0.92 32 5.90 37 6.83 38 7.01 23 4.24 471 86.90 555 102.40 94.65

ม.6 551 1 0.18 0 0.00 34 6.17 12 2.18 35 6.35 16 2.90 481 87.30 523 94.92 91.11

รวมเฉลี่ย 3037 2 0.07 7 0.23 122 4.02 109 3.59 159 5.24 111 3.65 2754 90.68 2907 95.72 93.20

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2ชั้น
จํานวน

นักเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) จําแนกตามชวงคะแนน

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

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สวนท่ี 2 สารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน 
  2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยรอยละของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนยุทธศาสตร โรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย  พ .ศ . 2561 -2563 ท่ี กําหนดไวว าผู เรียนมากกวารอยละ 85 มีคุณ ภาพมาตรฐานของแตละระดับ ช้ัน ไมน อยกวา 2 .75                                  
พบวา  ผลการเรียนเฉลี่ย ปการศึกษา 2561 ผานเกณฑตามเปาหมายตัวช้ีวัด โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 93.20 
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2.1 สรุปผลการประเมินการอาน การคิดวิเคราะห การเขียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 
 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1 การอาน 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 397 13.07 25 0.82 6.95 2640 86.93 3012 99.18 93.05

2 การคิดวิเคราะห 3037 1 0.03 0 0.00 0.02 589 19.39 99 3.26 11.33 2448 80.61 2938 96.74 88.67

3 การเขียน 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 527 17.35 64 2.11 9.73 2510 82.65 2973 97.89 90.27

รวม สรุปผลการประเมิน 0.01 0 0.00 0.01 16.61 2.06 9.33 83.39 97.94 90.67

ภาค 2
ขอที่ การประเมินดาน

จํานวน

นักเรียน

รอยละของผูเรียนจําแนกตามระดับคุณภาพ

ผานเกณฑ

เฉลี่ย

ดี

เฉลี่ย

ดีเยี่ยม

เฉลี่ยภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1
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จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

2 ซื่อสัตยสุจริต 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

3 มีวินัย 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 8 0.26 11 0.36 0.31 3029 99.74 3026 99.64 99.69

4 ใฝเรียนรู 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 6 0.20 12 0.40 0.30 3031 99.80 3025 99.60 99.70

5 อยูอยางพอเพียง 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 2 0.07 8 0.26 0.16 3035 99.93 3029 99.74 99.84

6 มุงมั่นในการทํางาน 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 4 0.13 11 0.36 0.25 3033 99.87 3026 99.64 99.75

7 รักความเปนไทย 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

8 มีจิตสาธารณะ 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

9 มีสุขภาพและสุนทรีภาพที่ดี 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 0.23 0.12 3037 100.00 3030 99.77 99.88

รวม สรุปผลการประเมิน 0 0.00 0.00 0.00 2 0.07 0.28 0.18 3035 99.93 99.72 99.82

ภาค 2
ขอที่ การประเมินดาน

จํานวน

นักเรียน

รอยละของผูเรียนจําแนกตามระดับคุณภาพ

ผานเกณฑ

เฉลี่ย

ดี

เฉลี่ย

ดีเยี่ยม

เฉลี่ยภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1

 2.3  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับชั้น ม.1-ม.6 
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จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1 ความสามารถในการสื่อสาร 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.03 10 0.33 0.18 3036 99.97 3027 99.67 99.82

2 ความสามารถในการคิด 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 16 0.53 16 0.53 0.53 3021 99.47 3021 99.47 99.47

3 ความสามารถในการแกปญหา 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 13 0.43 16 0.53 0.48 3024 99.57 3021 99.47 99.52

4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.03 12 0.40 0.21 3036 99.97 3025 99.60 99.79

5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 3037 0 0.00 0 0.00 0.00 1 0.03 10 0.33 0.18 3036 99.97 3027 99.67 99.82

รวม สรุปผลการประเมิน 0.00 0 0.00 0.21 0 0.32 100 100 99.68

เฉลี่ย
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2

ขอที่ การประเมินดาน
จํานวน

นักเรียน

รอยละของผูเรียนจําแนกตามระดับคุณภาพ

ผานเกณฑ

เฉลี่ย

ดี
เฉลี่ย

ดีเยี่ยม

2.4  สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 2.5    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
   2.5.1 คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2560 ถึง ปการศึกษา 2561 
 

2560 2561 ผลตาง 2560 2561 ผลตาง

ภาษาไทย 60.80 69.75 8.95 เพิ่ม 61.58 61.20 -0.38 ลด

คณิตศาสตร 51.55 56.08 4.53 เพิ่ม 46.59 56.44 9.85 เพิ่ม

วิทยาศาสตร 41.35 46.87 5.52 เพิ่ม 45.16 44.65 -0.51 ลด

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - 42.31 41.83 -0.48 ลด

ภาษาอังกฤษ 52.37 51.97 -0.40 ลด 51.66 56.22 4.56 เพิ่ม

เฉลี่ยรวม 51.52 56.17 4.65 เพิ่ม 49.46 52.07 2.61 เพิ่ม

กลุมสาระการเรียนรู
ระดับชั้น ม.3

เพิ่ม/ลด
ระดับชั้น ม.6

เพิ่ม/ลด

 
 
 
  จากตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 โดยแผนยุทธศาสตรโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2563 ไดกําหนดใหผลคะแนนเฉลี่ยนการสอบระดับชาติ       
O-NET เพ่ิมข้ึน จากปการศึกษา 2560 ผลปรากฏวา ระดับช้ัน ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-NET เพ่ิมข้ึน 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และมีวิชาท่ีผลคะแนน
เฉลี่ยลดลง คือ ภาษาอังกฤษ   สําหรับระดับช้ัน ม.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ O-NET มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ วิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาอังกฤษ สวนรายวิชาท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง 

คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
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โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตาง SD โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตาง SD

ภาษาไทย 455 60.80 47.89 48.29 12.51 12.56 442 69.75 53.81 54.42 15.33 13.48

คณิตศาสตร 455 51.55 26.88 26.30 25.25 23.05 441 56.08 30.40 30.04 26.04 23.02

วิทยาศาสตร 455 41.35 32.33 32.28 9.07 12.28 442 46.87 35.82 36.10 10.77 13.88

ภาษาอังกฤษ 456 52.37 32.92 30.45 21.92 19.33 442 51.97 31.91 29.45 22.52 18.83

เฉลี่ยรวม 51.52 35.01 34.33 13.75 16.81 56.17 37.99 37.50 14.93 17.30

2561

จํานวน

นักเรียน

คะแนนเฉลี่ยจํานวน

นักเรียน

คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู

2560

2.5.2   สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560-2561 
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โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตาง SD โรงเรียน สังกัด ประเทศ ผลตาง SD

ภาษาไทย 551 61.58 46.90 49.25 12.33 15.59 530 61.20 45.23 47.31 13.89 15.12

คณิตศาสตร 555 46.59 24.68 24.53 22.06 26.57 535 56.44 30.82 30.72 25.72 26.19

วิทยาศาสตร 551 45.16 29.30 29.37 15.79 18.13 531 44.65 29.99 30.51 14.14 16.76

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 558 42.31 34.22 34.70 7.61 10.91 533 41.83 34.27 35.16 6.67 9.04

ภาษาอังกฤษ 551 51.66 31.42 28.31 23.35 20.36 535 56.22 34.38 31.41 24.81 18.52

เฉลี่ยรวม 49.46 33.30 33.23 16.23 18.31 52.07 34.94 35.02 17.05 17.13

2561

จํานวนนักเรียน
คะแนนเฉลี่ย

จํานวนนักเรียน
คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู

2560

2.5.3   สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560-2561 
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2.6 จํานวนผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จําแนกตามกลุมกิจกรรม 
 
2.6.1 สรุปจํานวนผูเรียนเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

          
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กิจกรรมแนะแนว แนะแนว   487 
100.0

0 465 
100.0

0 443 
100.0

0 547 
100.0

0 543 
100.0

0 552 
100.0

0 
กิจกรรมนักเรียน 

ลูกเสือ   487 
100.0

0 465 
100.0

0 443 
100.0

0             

ผูบําเพ็ญประโยชน               277 50.64 247 45.49 249 45.11 

นักศึกษาวิชาทหาร               270 49.36 296 54.51 303 54.89 

ชุมนุม / ชมรม   487 
100.0

0 465 
100.0

0 443 
100.0

0 277 50.64 247 45.49 249 45.11 

  

สงเสริมวิชาการ 146 29.98 135 29.03 112 25.28 81 14.81 9 1.66 24 4.35 

สงเสริมกีฬา 77 15.81 111 23.87 88 19.86 42 7.68 30 5.52 21 3.80 

สงเสริมศิลปะ/ดนตรี 123 25.26 131 28.17 146 32.96 18 3.29 72 13.26 86 15.58 

สงเสริมนันทนาการ 52 10.68 41 8.82 43 9.71 72 13.16 57 10.50 59 10.69 
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม 
จริยธรรม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 6.40 23 4.24 27 4.89 

สงเสริมภูมิปญญา/อนุรักษส่ิงแวดลอม 40 8.21 16 3.44 13 2.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสราง
ความเปนผูนํา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1.10 5 0.92 0 0.00 

สงเสริมวิชาชาง/วิชาชีพ 49 10.06 31 6.67 41 9.26 23 4.20 51 9.39 32 5.80 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   487 

100.0
0 465 

100.0
0 443 

100.0
0 547 

100.0
0 543 

100.0
0 552 

100.0
0 
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2.6.1 สรุปจํานวนผูเรียนเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

          
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กิจกรรมแนะแนว แนะแนว   487 100.00 465 100.00 443 100.00 547 100.00 543 100.00 552 100.00 
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ   487 100.00 465 100.00 443 100.00             

ผูบําเพ็ญประโยชน               277 50.64 247 45.49 249 45.11 

นักศึกษาวิชาทหาร               270 49.36 296 54.51 303 54.89 

ชุมนุม / ชมรม   487 100.00 465 100.00 443 100.00 277 50.64 247 45.49 249 45.11 

  

สงเสริมวิชาการ 146 29.98 135 29.03 112 25.28 81 14.81 9 1.66 24 4.35 

สงเสริมกีฬา 77 15.81 111 23.87 88 19.86 42 7.68 30 5.52 21 3.80 

สงเสริมศิลปะ/ดนตรี 123 25.26 131 28.17 146 32.96 18 3.29 72 13.26 86 15.58 

สงเสริมนันทนาการ 52 10.68 41 8.82 43 9.71 72 13.16 57 10.50 59 10.69 
กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม 
จริยธรรม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 6.40 23 4.24 27 4.89 

สงเสริมภูมิปญญา/อนุรักษส่ิงแวดลอม 40 8.21 16 3.44 13 2.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสราง
ความเปนผูนํา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1.10 5 0.92 0 0.00 

สงเสริมวิชาชาง/วิชาชีพ 49 10.06 31 6.67 41 9.26 23 4.20 51 9.39 32 5.80 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน   487 100.00 465 100.00 443 100.00 547 100.00 543 100.00 552 100.00 
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สารสนเทศดานท่ี 3   
สารสนเทศเพ่ือการบรหิารดานวิชาการ 
 
3.1  หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 3.1.1  วิสัยทัศน 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม สังคม จิตวิญญาณ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะสากล สามารถสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศ รวมท้ังมีเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐาน
ความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกมิติไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุข 
 

 3.1.2  จุดมุงหมายหลักสูตร 
 ขอ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 มีวินัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาพุทธ/ศาสนาท่ีตนนับถือและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
1.3 เห็นคุณคาของตนเอง 
1.4 มีจิตสาธารณะ สรางสิ่งดีงามใหแกสังคม 

 

 ขอ 2 มีความรูและความสามารถในดาน 
2.1 การสื่อสาร 
2.2 การคิด 
2.3 การแกปญหา 
2.4 การใชเทคโนโลยี 
2.5 การมีทักษะชีวิต 

 

ขอ 3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 
3.1 มีสุขภาพกายท่ีดี 
3.2 มีสุขภาพจิตท่ีดี 
3.3 มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 

 

ขอ 4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนความพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4.1 มีความรักชาติ 
4.2 มีจิตสํานักในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
4.3 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง 

ขอ 5 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะ ท่ีมุงทําประโยชน 
และสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

5.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
5.2 มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
5.3 มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม 
5.4 การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
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ขอ 6 มีสุนทรียภาพดานศิลปะรัก มีนํ้าใจเปนนักกีฬาและเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
6.1 มีสุนทรียภาพดานศิลปะ 
6.2 รักและมีนํ้าใจเปนกีฬา 
6.3 มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 
 

3.1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
ขอ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

1.1 รับสาร-สงสาร 
1.2 มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลหรือ

ประสบการณ 
1.3 เจรจาตอรอง ขจัดปญหาและลดความขัดแยง 
1.4 เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร 
1.5 เลือกใชวิธีสื่อสารท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอตนเองและสังคม 

ขอ 2 ความสามารถในการคิด 
2.1 คิดวิเคราะห 
2.2 คิดสังเคราะห 
2.3 คิดอยางสรางสรรค 
2.4 คิดอยางมีวิจารณญาณ 
2.5 คิดอยางเปนระบบ 

ขอ 3 ความสามารถในการแกปญหา 
3.1 แกไขอุปสรรคขณะเผชิญหนา 
3.2 เขาในความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 
3.3 แสวงหาความรู 
3.4 ประยุกตความรูมาใชในการปองกันแกไขปญหา 
3.5 มีการตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและสิ่งแวดลอม 

ขอ 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
4.1 นํากระบวนการตางๆ ไปใชในชีวิตประจําวัน 
4.2 เรียนรูดวยตนเอง 
4.3 เรียนรูอยางตอเน่ือง 
4.4 เรียนรูการทํางาน 
4.5 เรียนรูการอยูรวมกัน 
4.6 สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 
4.7 ขจัดปญหาแลความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม 
4.8 ปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลง/ การอยูรวมกันในการทํางาน 
4.9 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค 

ขอ 5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
5.1 เลือกและใชเทคโนโลยี 
5.2 มีทักษะกระบวนการใชเทคโนโลย ี
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 3.1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคมี 9 ขอ  โดยเพ่ิมขอท่ี  9 
ดังนี้ 
 ขอ 1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 

1.1 เปนพลเมืองดีของชาต ิ
1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

ขอ 2 ซื่อสัตยสุจรติ 
2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจรงิ ตอตนเองทางกาย วาจา ใจ 
2.2 ประพฤติตรงตามความเปนจรงิตอผูอ่ืนทางกาย วาจา ใจ 

ขอ 3 มีวินัย 
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม 

ขอ 4 ใฝรูใฝเรียน 
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเขากิจกรรมการเรียนรู 
4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูตางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมบันทึกความรู 

วิเคราะห สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 ขอ 5 อยูอยางพอเพียง 

5.1 ดํารงชีวิตอยางพอประมาณ มเีหตุผล รอบคอบ มีคณุธรรม 
5.2 ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีปรับตัว เพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุขอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ขอ 6 มุงมั่นในการทํางาน 
 6.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏบัิติหนาท่ีการงาน 
 6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

ขอ 7 รักความเปนไทย 
  7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูตเวที 
  7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  7.3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย 

 ขอ 8 มีจิตสาธารณะ 
5.3 ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพอใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 
5.4 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ขอ 9 มีสุขภาพและสุนทรียภาพท่ีดี 
 9.1 มีสุขภาพกายท่ีด ี
 9.2 มีสุขภาพจิตท่ีด ี
 9.3 มีจินตนาการและสุนทรียภาพดานศิลปะ 
 9.4 เห็นคณุคาของตนเองและผูอ่ืน 
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3.1.5  โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา  
 

โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

1กลุมสาระการเรียนรู     

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

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

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

1.4 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร 
-ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
-หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการดํารงชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร 
-ภูมิศาสตร 

160 ช.ม.(4นก.) 
 

40 ช.ม.(1 นก.) 
 
 
 
 

120 ช.ม.(3 นก) 

160ช.ม.(4นก.) 
 

40ช.ม.(1 นก.) 
 
 
 
 

120ช.ม.(3 นก) 

160ช.ม.(4นก.) 
 

40ช.ม.(1 นก.) 
 
 
 
 

120ช.ม.(3 นก) 

320ช.ม.(8นก.) 
 

80ช.ม.(2 นก.) 
 
 
 
 

240ช.ม.(6 นก) 
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 80ช.ม. (2 นก. ) 120ช.ม. (3 นก. ) 

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

1.7 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

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

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

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,040 ช.ม.(26นก.) 1,960 ช.ม.(49นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120ช.ม. 120ช.ม. 120ช.ม. 360ช.ม. 

3.รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพรอมและจุดเนน 

ปละไมนอย 
200 ช่ัวโมง 

ปละไมนอย 
200 ช่ัวโมง 

ปละไมนอย 
200 ช่ัวโมง 

ไมนอยกวา 1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
ไมนอย 1,200 
ช่ัวโมงตอป 

ไมนอย 1,200 
ช่ัวโมงตอป 

ไมนอย 1,200 
ช่ัวโมงตอป 

รวม 3 ปไมนอยกวา 
3,600ช่ัวโมงตอ 3ป 

 
หมายเหตุ     

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ัน ม.1 – ม.3 ) เพ่ิมเวลาเรียนสาระพ้ืนฐานในกลุมสาระสังคมศึกษาฯ  โดยกําหนดใหเรียนสาระ
ประวัติศาสตร 40 ช่ัวโมง / ป (1 หนวยกิต)  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.4 – ม.6 ) เพ่ิมเวลาเรียนสาระพ้ืนฐานในกลุมสาระสังคมศึกษาฯ  โดยกําหนดใหเรียนสาระ
ประวัติศาสตร 80 ช่ัวโมง ตอลด 3  ป (2 หนวยกิต)  

3. การจัดการเรยีนการสอนหนาท่ีพลเมือง โรงเรียนจัดรายวิชาหนาท่ีพลเมืองเปนรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมตามหนังสือท่ี  ศธ 04010 /ว
778 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 
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โครงสรางเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
แผนการเรียนสามัญ  ปการศึกษา2561 

 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

1. กลุมสาระการเรียนรู    
1.1 ภาษาไทย 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร 
- ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
- หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการดํารงชีวิตใน

สังคม 
- เศรษฐศาสตร 
- ภูมิศาสตร 

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

 

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

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

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.6 ศิลปะ 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 
1.8 ภาษาตางประเทศ 120 ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,040 ชม.(26 นก.) 1,040 ชม.(26 นก.) 1,040 ชม.(26 นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120ช.ม. 
3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 
- คณิตศาสตร IE 
- วิทยาศาสตร IE 
- หนาท่ีพลเมือง 
- ภาษาอังกฤษ IE 
- ภาษาจีน 
- โรโบติกสและสะเต็มศึกษา 
- การคนควาดวยตนเอง (ม.1) 
- การศึกษาคนควาและสรางนวัตกรรม (ม.2 ) 
- เลือกเสรี 1 รายวิชา สุนทรยีภาพดนตรี  
ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน,ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน (ม.3 ) 

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

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 2,240 ช.ม. 2,240 ช.ม. 2,240 ช.ม. 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน                                  3,120 ชั่วโมง  (66 นก. )                  
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม                                  1,200 ชั่วโมง   (33 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   360 ช.ม. 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด                                4,680 ชั่วโมง  (99 นก.) 
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โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร    

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน / จํานวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ป 2561) ม.5( ป 2562) ม.6 ( ป 2563) 
1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.3วิทยาศาสตร 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         1.4.1 ประวัติศาสตร 
         1.4.2 ศาสนาศีลธรรม  จรยิธรรม 
         1.4.3 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
                 และการดํารงชีวิตในสังคม 
         1.4.4 เศรษฐศาสตร 
         4.4.5 ภูมิศาสตร 

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.8 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 180 ฃั่วโมง 
3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพ่ิมเตมิตามความพรอมและจดุเนน 

รวม 3 ป 
2,080 ชม. (52 นก.) 

720 ฃั่วโมง 
(18 นก.) 

680 ฃั่วโมง 
(17 นก.) 

680 ฃั่วโมง 
(17นก.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
รวม 3 ป 

4,400 ชั่วโมง 
(95 นก.) 

1,500 ชั่วโมง 
(33 นก.) 

1,460 ชั่วโมง 
(32 นก.) 

1,380 ชั่วโมง 
(30 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 2,080 ชั่วโมง   (52 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน ท้ังหมด 4,260 ชั่วโมง  (95 นก.) 
 
หมายเหตุ รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน จัดการเรียน 8 หนวยกิต ตลอด 3 ป โดยโรงเรียนจัดสาระการเรียนรูตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560) ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 
2561 (หมายเหตุ ขอ 3 การจัดการเรียนการสอน ขอ 3.2 การจัดกิจกรรมการเรยีนรูเทคโนโลยี 2) บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรยีนรูระหวาง
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหดําเนินการตามคําสั่ง สพฐ.ท่ี 921/2561 ลงวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2561) และคําสั่ง สพฐ. ท่ี 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีใหสถานศึกษาปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรูไดตามความ
เหมาะสม สอดคลองกับบริบทจุดเนนของสถานศึกษา และศักยภาพผูเรียน 
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โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  

โครงการพิเศษเนนภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย ฟสิกส เคมี ชีววิทยา  คณิตศาสตร  คอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ป 2561) ม.5( ป 2562) ม.6 ( ป 2563) 
1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.3วิทยาศาสตร 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร 

• ศาสนาศลีธรรม  จริยธรรม 

• หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการดํารงชีวิตในสังคม 

• เศรษฐศาสตร 

• ภูมิศาสตร 

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.8 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนรู 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 

2,240 ช่ัวโมง 
(56 นก.) 

800 ช่ัวโมง 
(20 นก.) 

760 ช่ัวโมง 
(19 นก.) 

680 ช่ัวโมง 
(17 นก.) 

เวลาเรียนรวมท้ังหมด 
รวม 3 ป 

4,560 ชั่วโมง 
(99 นก.) 

1,580 ชั่วโมง 
(35 นก.) 

1,540 ชั่วโมง 
(34 นก.) 

1,380 ชั่วโมง 
(30 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 2,240 ชั่วโมง   (56 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 4,560 ชั่วโมง  (99 นก.) 
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โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 แผนการเรียนศิลปคํานวณ  

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง)/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (ป 2561) ม.5( ป 2562) ม.6 ( ป 2563) 
1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.2 คณิตศาสตร 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.3วิทยาศาสตร 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
    1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
            วัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร 

• ศาสนาศลีธรรม  จริยธรรม 

• หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการดํารงชีวิตในสังคม 

• เศรษฐศาสตร 

• ภูมิศาสตร 

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

    1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.6  ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
    1.8 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนรู 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
3.รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน 

1,720 ช.ม. 
(43นก.) 

600 ช.ม. 
(15 นก.) 

560 ช.ม. 
(14 นก.) 

560 ช.ม. 
(14 นก.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
รวม 3 ป 

4,040 (86 นก.) 
1,380ช.ม. 
(30 นก.) 

1,460 ช.ม. 
(32 นก.) 

1,260 ช.ม.. 
( 27 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง   (43 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง   (43 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน ท้ังหมด 4,040 ชั่วโมง   (86 นก.) 
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โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
แผนการเรียนศิลปภาษาฝร่ังเศส,ภาษาจีน,ภาษาญ่ีปุน   

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2561) ม.5 (2561) ม.6 (2561) 

1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร 

• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

• หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดํารงชีวิตในสังคม 

• เศรษฐศาสตร 

• ภูมิศาสตร 

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.6 ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.8 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 

รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพ่ิมเตมิตามความพรอมและจดุเนน 

1,720 ช.ม. 
(43.0 นก.) 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

600 ช.ม. 
(15.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
รวม 3 ป  

3,980 ชั่วโมง 
(86.0 นก.) 

1,340ช.ม. 
(29.0 นก.) 

1,340ช.ม. 
(29.0 นก.) 

1,300 ช.ม. 
(28.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง (43 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง(43 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 3,980 ชั่วโมง (86 นก.) 
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โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 แผนการเรียนศิลป-ดนตรี   

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จํานวนหนวยกิต 

ม.4-6 ม.4 (2561) ม.5 (2561) ม.6 (2561) 

1. กลุมสาระการเรียนรู     
1.1 ภาษาไทย 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.2 คณิตศาสตร 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.3 วิทยาศาสตร 280ช.ม. (8นก.) 120ช.ม.(3นก.) 120ช.ม.(3นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

• ประวัติศาสตร 

• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

• หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดํารงชีวิตในสังคม 

• เศรษฐศาสตร 

• ภูมิศาสตร 

320ช.ม. (8นก.) 
80ช.ม.(2นก.) 

 
 

   240ช.ม. (6นก.) 
 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
40ช.ม.(1นก.) 

 
 

80ช.ม.(2นก.) 

 
- 
 
 

80ช.ม.(2นก.) 

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.6 ศิลปะ 120ช.ม.(3นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 40ช.ม.(1นก.) 
1.8 ภาษาตางประเทศ 240ช.ม. (6นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 80ช.ม.(2นก.) 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,780 ชม.(43นก.) 600 ชม. (15นก.) 600 ชม.(15 นก.) 520 ชม.(13นก.) 
2.กิจกรรมพัฒนาผูเรยีนรู 540 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 180 ช.ม. 
 3. รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพ่ิมเตมิตามความพรอมและจดุเนน 

1,720 ช.ม. 
(43.0 นก.) 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

560 ช.ม. 
(14.0 นก.) 

600 ช.ม. 
(15.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
รวม 3 ป  

3,980 ชั่วโมง 
(86.0 นก.) 

1,340ช.ม. 
(29.0 นก.) 

1,340ช.ม. 
(29.0 นก.) 

1,300 ช.ม. 
(28.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุมวิชาพ้ืนฐาน 1,780 ชั่วโมง (43 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุมวิชาเพ่ิมเติม 1,720 ชั่วโมง (43 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียนรู 540 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 3,980 ชั่วโมง (86 นก.) 
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3.1.6  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมและใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดนเพ่ือความเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกผังและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมโดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
1. ใหผูเรียนปฏิบัติตามความพอใจ 
2. ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณท่ีหลากหลาย ฝกการทํางานท่ีสอดคลองกับชีวิต ตลอดจนสะทอนความรู ทักษะ และ

ประสบการณของผูเรียน 
3. จัดกิจกรรมอยางสมดุลท้ัง 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน โดยจัด

กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุม ท้ังในและนอกสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ โดยการศึกษาและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบเนนการคิดวิเคราะหและใช

ความคิดสรางสรรคในการดําเนินกิจกรรม 
5. ใชกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบนพ้ืนฐานการปฏิบัติตามวิธีประชาธิปไตย 
6. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรกิจกรรม 

 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนใหครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
3.1.6.1  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเองรูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังในดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมนอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจ
ผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนา 

 3.1.6.1.1  ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผูเรียน 
 3.1.6.1.2  วิเคราะหสมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค วิสัยทัศนของสถานศึกษาและวิเคราะห ขอมูล

ของผูเรียนเปนรายบุคคล 
 3.1.6.1.3  กําหนดสัดสวนของกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม โดยยึด

สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผูเรียนและเปาหมายของสถานศึกษา โดยครู ผูปกครองและผูเรียนมีสวนรวม 
 3.1.6.1.4  กําหนดวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเปนระดับการศึกษาและช้ันป 
 3.1.6.1.5  ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบดวย วัตถุประสงค การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรมหลักฐานการทํา

กิจกรรมและการประเมินผล 
 3.1.6.1.6  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายช่ัวโมง ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม จุดประสงค เวลา และเน้ือหา/สาระ 
 3.1.6.1.7  จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 3.1.6.1.8  ประเมินเพ่ือตัดสินผลและสรุปผล 
 
3.1.6.2  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเขากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเนนเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไมเห็นแกตัว ความเปนผูนําผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักการแกปญหา การ
ตัดสินใจ ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงบ่ัน ความเอ้ืออาทร และสมานฉันท กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน กิจกรรมนักศกึษาวิชาทหาร และกิจกรรมชมรม 

 3.1.6.2.1  กิจกรรมลูกเสือ ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ 20 ช่ัวโมงตอภาคเรียน 
 3.1.6.2.2  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกกิจกรรม ใดกิจกรรมหน่ึงตาม

ความถนัดและความสนใจ 
  3.1.6.2.2.1 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ผูเรียนตองเขารวม 60 ช่ัวโมงตอภาคเรียนกิจกรรมนักศึกษา วิชาทหาร 

ผูเรียนตองเขา 120 ช่ัวโมงตอปการศึกษา 
  3.1.6.2.2.2 แนวการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มีดังน้ี 
   3.1.6.2.2.2.1 ผูเรียนท่ีไมไดเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารตองเรียนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
      3.1.6.2.2.2.2 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
   3.1.6.2.2.2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนมีการแบงกิจกรรม 6 โปรแกรม ดังน้ี 
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    1. วัฒนธรรมและมรดก โปรแกรมน้ีจะชวยใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจ ความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และมรดกของชาติ พรอมท่ีจะอนุรักษและชวยเผยแพรสิ่งท่ีดีงามน้ีแกผูอ่ืน 

    2. สุขภาพ โปรแกรมน้ีจะชวยใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีสติปญญา มีอารมณมั่นคง และรูจัก
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนและสังคมไดเปนอยางดี 

    3. รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โปรแกรมน้ีชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรูเขาใจ
และตระหนักคุณคาของสิ่งแวดลอม ไดทํากิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางเหมาะสม 

    4. เทคโนโลยี  โปรแกรมน้ีชวยใหผู เรียนได เรียนรู เก่ียวกับเทคโนโลยี  มี ทักษะและ
ความสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

    5. ครอบครัวและการอยูรวมกันผูอ่ืน โปรแกรมน้ีใหผูเรียนเขาใจบทบาทความรับผดิชอบและ
หนาท่ีของตนเองท่ีมีตอครอบครัว เกิดความภาคภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงของครอบครัวและมีพ้ืนฐานในการสรางครอบครัวในอนาคตและรูจัก
ตนเองและรูจักผูอ่ืน ดวยการเปนมิตร และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยกระบวนการของระบบหมู 

    6. กีฬาสมาธิ โปรแกรมน้ีใหผูเรียนมีจินตนาการโดยมีการผสมผสานกิจกรรมโยคะ ในทา
สุริยะนมัสการพรอมกับฟงเพลงเพ่ือผอนคลาย 

 3.1.6.2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเขารวมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ตองมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังน้ี 
  3.1.6.2.3.1 เปนชายหรือเปนหญิงท่ีมีสัญชาติไทย 
  3.1.6.2.3.2 ไมพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได ตามกฎหมายวาดวยการับ

ราชการ 
  3.1.6.2.3.3 มีขนาดรอบตัว นํ้าหนัก และความสูงตามสวนสัมพันธ ดังน้ี 

อายุป ชาย หญิง 
ความหมายของอก (ซม.) นํ้าหนัก 

(กก.) 
ความสูง 
(ซม.) 

นํ้าหนัก 
(กก.) 

ความสูง 
(ซม.) หายใจเขา หายใจออก 

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

19 ถึง 22 79 76 49 161 45 152 
  3.1.6.2.3.4 มีความประพฤติเรียบรอย 
  3.1.6.2.3.5 กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีหนวยบัญชาการกําลังสํารองไดเปดทําการฝกวิชาทหาร 
  3.1.6.2.3.6 นักศึกษาวิชาทหารเพศชาย ตองผานการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายตามท่ีกําหนดดังน้ี 
   1. ลุก-น่ัง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
   2. ดันพ้ืนท่ี 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
   3. ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใชเวลาไมเกิน 3 นาที 15 วินาที 
  3.1.6.2.3.7 นักศึกษาวิชาทหารเพศหญิง 
   1. ลุก-น่ัง  25 ครั้ง เวลา 2 นาที 
   2. ดันพ้ืนท่ี 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที (เดิมไมจํากัดเวลา) 
   3. ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใชเวลาไมเกิน 4 นาที 
 3.1.6.2.4 นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมชมรมตามท่ีตนเองเลือกตามความถนัดตนเอง เปนระยะเวลา 20 ช่ัวโมงตอ

ภาคเรียน โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมชมรม ดังน้ี 
  3.1.6.2.4.1 ใหผูเรียนเลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจ ได 1 กิจกรรมซึ่งมีการจัดกิจกรรม

สงเสริม ออกเปน 7 กลุมกิจกรรม ดังน้ี 
   1. กลุมสงเสริมวิชาการ เปนการสงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
   2. กลุมสงเสริมกีฬา เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางดานกีฬา 
   3. กลุมสงเสริมศิลปะ/ดนตรี เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางดานศิลปะ/ดนตรี 
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   4. กลุมสงเสริมนันทนาการ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเพลิดเพลิน ผอน
คลาย ความตึงเครียดท้ังรางกายและจิตใจ 

   5. กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาดาน
อารมณ ศีลธรรม และจรยิธรรม 

   6. สงเสริมภูมิปญญา/อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมถึง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

   7. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเปนผูนํา เปนกิจกรรมสงเสริมผูเรียนได
แสดงออกความเปนสังคมประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมความเปนผูนํา 

  3.1.6.2.4.2 กิจกรรมชมรมแตละกิจกรรม มีครูท่ีปรกึษา และสมาชิกชมรมตองดําเนินกิจกรรมชมรมตามระเบียบ
ท่ีกําหนดไว 

  3.1.6.2.4.3 ครูท่ีปรึกษากระตุนและสงเสริมใหผูเรียนมีการถอดประสบการณแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
กิจกรรม 

3.1.6.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองในลักษณะกิจกรรมอาสา
พัฒนา หรือกิจกรรมสรางสรรคสังคม เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคมและจิตอาสา มีแนวการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน ดังน้ี 

 3.1.6.3.1 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนและครูท่ีปรึกษาของกิจกรรมรวมกันวางแผนปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสา ในวิถีชีวิตของช้ันเรียนและโรงเรียน จนเกิดเปนนิสัยในการสมัครใจทํางานตางๆ เพ่ือประโยชนสวนรวม เชนการจัดโซนทําความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน การจัดกิจกรรมทําความสะอาดในหองเรียนโดยมีหัวขอ “หองเรียนนาอยูผูเรียนเบิกบาน” 

 3.1.6.3.2 จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับการสนับสนุนตามแผนการจัดกิจกรรม โดยใหทํา
กิจกรรมดวยความสมัครใจ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชนและสังคมโดยรวม เชน ใหผูเรียนทําความสะอาดบริเวณหนาโรงเรียนและชุมชนมงฟอร
ตวิลลา โดยใชช่ือกิจกรรม Big Cleaning และผูเรียนทํากิจกรรมผสานชีวิต รวมกับงานอภิบาล 

3.1.6.4 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการประเมิน แยกเปน 2 แนวทาง ไดแก 
 3.1.6.4.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
  1. ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมโดยผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  2. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  3. ผูเรียนท่ีมีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามท่ีกําหนด เปนผูผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน  
  4. ผูเรียนท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑ ครูหรือผูรับผิดชอบตองดําเนินการซอมเสริมและประเมินจนผานท้ังน้ี

ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษาน้ันๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 3.1.6.4.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสินเลื่อนข้ันและ

จบระดับการศึกษาเปนการประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือ
เลื่อนข้ันและประมวลผลรวมในปสุดทายเพ่ือการจบแตละระดับการศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

                      1. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2. ผูรับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลตามเกณฑท่ีกําหนด 

ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญตามโครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังน้ี 
   2.1 กิจกรรมแนะแนว/โยคะ 
   2.2 กิจกรรมนักเรียน ไดแก  
    2.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก  

2.2.1.1 กิจกรรมลูกเสือ  
2.2.1.2 กิจกรรมชมรม 

    2.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2.2.2.1 บําเพ็ญประโยชน หรือนักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

     2.2.2.2 กิจกรรมชมรม 
     2.2.2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการดําเนินงาน 
   2.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 
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3.2  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 3.2.1  เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  3.2.1.1 ผูเรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  3.2.1.2 ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หนวยกิตและรายวิชา
เพ่ิมไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  3.2.1.3 ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
  3.2.1.4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ข้ีนไป 
  3.2.1.5 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการตัดสินการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม 
 3.2.2 เกณฑการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.2.2.1 ผูเรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
  3.2.2.2 ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 89 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 41 หนวยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
  3.2.2.3 ผูเรียนตองมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
  3.2.2.4 ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ “ผาน” ข้ึนไป 
  3.2.2.5 ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการตัดสินการเรียน “ผาน” ทุกกิจกรรม 
 3.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบเวลาเรียน 
  3.2.3.1 ผูเรียนหยุดเรียนยังไมถึง 10% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาตักเตือนดวยวาจา 
  3.2.3.2 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 10% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาบันทึกเปนลายลักษณอักษรพรอมใหผูเรียนลงช่ือ
รับทราบ และออกจดหมายแจงใหผูปกครองรับทราบ 
  3.2.3.3 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 15% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือเชิญผูปกครองมารับทราบ 
  3.2.3.4 ผูเรียนหยุดเรียนถึง 20% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือเชิญผูปกครองมาลงช่ือ
รับทราบ 
  3.2.3.5 ผูเรียนหยุดเรียนเกิน 20% ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหครูประจําวิชาแจงฝายวิชาการเพ่ือทําหนังสอืแจงผูเรียนไมมี
สิทธ์ิเขารับการประเมินผลปลายภาคเรียนน้ัน ๆ เสนอผูอํานวยการเพ่ือประกาศรายช่ือผูเรียนท่ีไมมีสิทธ์ิเขารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
และแจงผูปกครองใหทราบถึงรายละเอียดจํานวนคาบการหยุดเรียนของผูเรียน เพ่ือดําเนินการตามระเบียบตอไป 
 
 3.2.4 ตารางแสดงจํานวนคาบเรียนของผูเรียนตอภาคเรียน 
 

หนวยน้ําหนัก/
หนวยกิต 

คาบ/
สัปดาห 

จํานวนคาบท่ีหยุดเรียน จํานวนคาบหยุดเรียนที
ไมมีสิทธิสอบปลายภาค 

(เกิน 20%) 
10% 15% 20% 

0.5 1 2 3 4 5 
1.0 2 3 6 8 9 
1.5 3 6 9 12 13 
2.0 4 8 12 16 17 
2.5 5 10 15 20 21 
3.0 6 12 18 24 25 
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3.3  งานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561   
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง ชื่อผลงานวิจัย ปการศึกษา 2561 

1 คร ู รัชนี ชํานาญรบ ครูผูสอน 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความเสี่ยงตอสิ่งเสพติด 
ระดับช้ันมัธยมศึกษษปท่ี 5 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลยั     ประจําป
การศึกษา 2561 

2 ม. นิวัติ อรุณวิไล ครูผูสอน 
ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ท่ีมตีอการ
เรียนรูแบบโครงงาน 2561 

3 ม. เดชา นันเปรย ครูผูสอน 
การใชโปรแกรมออนไลนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/8    โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

4 ม. นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร ครูผูสอน 
การสรางแรงจูงใจในการเขาช้ันเรยีน เพ่ือแกปญหาการเรียนวิชา 
Robotics and Stem Education 

5 ม. ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ ครูผูสอน 
ลักษณะการสงเสรมิการทํางานเปนกลุมดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา ของนักเรียนมัธยมศกึษาปท่ี 2 

6 ม. ณัฐพงศ หอมออน ครูผูสอน 
ประสิทธิผลของบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสเรื่อง หุนยนตกูภัย โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

7 คร ู พรสุดา หอมออน ครูผูสอน 
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การใชโปรแกรม Scratch สําหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

8 ม. ปริญญา นฤประชา ครูผูสอน 
การใชกิจกรรมแบบ Active learning เพ่ือสงเสรมิการเรียนรูของ
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในการเรียน Robotics and 
STEMs education 

9 คร ู วารุณ ี ธิจิตตัง ครูผูสอน 
การใช e-learning (MCS Online) ในการเรียนการสอน เพ่ือให
นักเรียน สงการบาน สงงาน ดาวนโหลดเอกสาร ของนักเรียนช้ันม.1 
ปการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

10 คร ู สิริกัญญา วงศคํา ครูผูสอน 
ศึกษาวิธีการผอนคลายความเครยีดของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 

11 คร ู ณุภาวรรณ จันทรพรหม ครูผูสอน 
การศึกษาผลการใชสื่อคลิปวีดโีอ เรื่อง“การสรางโมบาย
แอพพลิเคช่ัน” เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในรายวิชาเทคโนโลย ี

12 คร ู สุพิญชญา อินนันต ครูผูสอน 
ทัศนคติของนักเรียนระดับช้ันม.2 ท่ีมีตอการเรียนการสอนใน
รายวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) 

13 คร ู ฐิติกานต อนุสุเรนทร ครูผูสอน 
การใชเกมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู วิชา การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                   ปการศึกษา 
2561 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

14 ม. กุลภาค วิชาอัครวิทย ครูผูสอน 
การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การ
ออกแบบกราฟก 3D ดวยโปรแกรม Sketchup                  ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 
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15 คร ู นงลักษณ คําไทย ครูผูสอน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนโปรแกรม SketchUp เบ้ืองตน ดวยวีดีทัศน ใน 
Mcs Online ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/10 แผนการเรียน
ศิลปจีน และนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/9 แผนการเรยีนศิลป
ฝรั่งเศส โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั              ปการศึกษา 2561 

16 คร ู ปริศนา อินทรชิต ครูผูสอน 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอนใน
รายวิชาคณติศาสตรเพ่ิมเติม (Math IE) 

17 คร ู ประภาศร ี ทาขุน ครูผูสอน 
  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางดานคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย โดยใชแบบฝกทักษะ 

18 คร ู พรสวรรค แกววงศ ครูผูสอน 
ผลของการจดัการเรียนการสอนแบบ 4MAT เพ่ือสงเสรมิการอาน 
คิดวิเคราะห และเขียน ทางคณติศาสตร                  ของนักเรียน 
ม.6/7 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 

19 คร ู มณีรตัน วิโรจนสกุล ครูผูสอน 

การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการ
แกสมการพหุนามกําลังสี่ท่ีรากคําตอบท้ังหมดเปนจํานวน   อตรรก
ยะหรือจํานวนจินตภาพ a + bi สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 

20 คร ู วีริสา หิรัญไพศาล ครูผูสอน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเน้ือหาสถิติเบ้ืองตน (สถิติกับการหาคา
กลางของขอมูล) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5     แผนการเรียน 
English Programme โดยใชการจัดกลุมเรียนรูแบบ STAD 

22 ม. สุรเชษฐ เหลาจันตา ครูผูสอน 
ผลของการเรียนแบบรวมมือท่ีมตีอผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

22 คร ู วิลาวรรณ อินสุวรรณ ครูผูสอน 
การใชชุดฝกทักษะทางคณิตศาสตรเรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

23 คร ู อภิษฎา โพธิกลาง ครูผูสอน 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
วิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค21202 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

24 ม. เมธี สงวนทรัพย ครูผูสอน 
         การศึกษาผลสมัฤิทธ์ิทางการเรยีนโดยใชแบบฝกทักษะวิชา
คณิตศาสตร เรื่องตรีโกณมิติ ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3            
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

25 ม. ปริญญากร กุศล ครูผูสอน 
ผลการใชแบบฝกทักษะเรื่องเรียงสับเปลี่ยนของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 

26 ม. กุลธร เกษรสุวรรณ ครูผูสอน โปรแกรม 180 IQ สําหรับแขงขัน 

27 คร ู จิระภาภัสร จําแนกรถ ครูผูสอน 
แบบฝกพัฒนาทักษะการแกไขโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 

28 ม. ยุทธนา พงษเขียว ครูผูสอน 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การแกสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชชุดแบบฝกเสริมทักษะของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

29 คร ู ณัชฎาภา นิมิตรด ี ครูผูสอน 
การจัดการเรยีนการสอนโดยประยุกตใชแนวปฏิบัติสูผลสัมฤทธ์ิข้ัน
สูงเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
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30 ม. ขวัญชัย แจใจ ครูผูสอน 

การใชรูปแบบการสอนแบบ TGTและแบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเรื่องจํานวนจริงของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ปการศึกษา 2561 

31 ม. ศรัณยวิทย พวงสุวรรณ ครูผูสอน 
สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชา
ภาษาจีน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         โรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย 

32 คร ู กรรณิการ ใจแกว ครูผูสอน 
การพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10 แผนการเรียนศลิป-ภาษาฝรั่งเศส 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย โดยใชแบบฝกการอานออกเสียง 

33 คร ู จินตนา เปยมชัยวัฒน ครูผูสอน 
พัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชัแบบฝกทักษะ
การอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4 ปการศึกษา 2561 

34 คร ู สุชาวด ี ยั่งยืน ครูผูสอน 
เทคนิคการจําคาํศัพทโดยใช post-it notes และวิธีการจําแบบ SPR 
ของนักเรียนผูมีศักยภาพดานภาษาอังกฤษ              ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม 

35 คร ู ภคอร เตชะดํารงธรรม ครูผูสอน 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนสําหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

36 คร ู รุงอรุณ คงแกว ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

37 คร ู นภัสกร บางสายนอย ครูผูสอน 

การแกปญหาทักษะพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ในรายวิชา
ภาษาฝรั่งเศส ฟง พูด ในระดับช้ัน ม.4 โดยใชกระบวนการ 
Frofessional Learning Community และ Project Based 
Learning 

38 คร ู พัชร ี กังวาลไกล ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะการการเขียนคําศัพทภาษาจีน (ลําดับขีด) โดยการ
ใชนวัตกรรมสื่ออักษรประ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/6 โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

39 คร ู ขวัญชนก ชาลีวรรณ ครูผูสอน 
             การใชเครื่องมือดจิิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนประโยค
ภาษาจีนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย 

40 คร ู สุภาพร กาวิล ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีการเขียนไดอารี่
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/8                          โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

41 คร ู สายสุนีย คิดชัย ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะทางไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะ
การเขียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1/2               โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จาํนวน 20 คน ประจําปการศึกษา 2561 

42 คร ู อริญชย ชัยปริพรรห ครูผูสอน 
การสอนเชิงบวกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน
ผานสื่อออนไลน 

43 คร ู ศิริขวัญ แกวแยม ครูผูสอน 
การพัฒนาการอานสะกดคําศัพทภาษาญี่ปุน ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 4/1 (ท่ีเลือกเรยีนภาษาญี่ปุน) โดยใชบัตรคําศัพท
และบัตรรูปภาพ 
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44 คร ู ดาราภรณ เกิดนพคุณ ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะการอานเพ่ือสงเสริม ผลลัพธทางการเรยีนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/10 แผนการเรยีนศิลปภาษาจนี
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

45 คร ู กมลชนก พิณชัย ครูผูสอน การพัฒนาการจําคาํศัพท คํากริยาภาษาญี่ปุน โดยใชการดรูปภาพ 

46 คร ู ธนพร โตชนะรุงโรจน ครูผูสอน 
การพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใช The 3R Method 
ผานนวัตกรรมสมุดตารางจดคําศพัท 

47 คร ู จัสมิน วรรณา ครูผูสอน 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัยเชียงใหมโดยใชชุดฝกการเขียน
ตามคําาบอก DEVELOPMENT OF ENGLIH WRITING SKILLS OF 
GRADE EIGHTH STUDENT, MONTFORT COLLEGE S 

48 ม. เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ ครูผูสอน 
ผลของการใชเทคนิคการมีสวนรวมของผูเรียน ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

49 คร ู ศรีพรรณ ปญญายศ ครูผูสอน 
การสรางนวัตกรรมจากประสบการณการอานวรรรกรรมท่ีไดรับ
รางวัล 

50 คร ู ศิริพร 
พรพิพัฒน
ไพบูลย 

ครูผูสอน 
การพัฒนาความสามารถดานการถอดความรอยกรอง ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

51 คร ู ณัฐชยา พอพิน ครูผูสอน 
การพัฒนาชุดแบบฝกทักษะภาษาไทยโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 
วิเคราะหคุณคาดานวรรณศิลป เรือ่งกลอนดอกสรอยรําพึงในปาชา 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

52 คร ู วรัทยา หมั่นมั่ง ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาํโดยกระบวนการเขียนคําท่ีมัก
เขียนผิดในภาษาไทยของนักเรยีนหอง ม.2/1-2/2 

53 คร ู สุภาวด ี คําดวงฤทธ์ิ ครูผูสอน 
การพัฒนาการเขียนสะกดคํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 

54 คร ู วัธนา จันทรเปารยะ ครูผูสอน 
การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชสื่อ powerpoint ใน
รายวิชาวรรณกรรมและการสื่อสาร (ท 32204) 

55 ม. กิติศักดิ ์ จันกัน ครูผูสอน 
การศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะเรื่องประโยคในภาษาไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 

56 คร ู ทับทิม ขุมทรัพย ครูผูสอน 
การพัฒนาชุดการสอนเพ่ือฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

57 คร ู สิรินาฏ จอมสวรรค ครูผูสอน 
การพัฒนาชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การแตงกลอน
สุภาพ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย 

58 คร ู ชนิดา ไชยชนะ ครูผูสอน 
การพัฒนาการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ของนักเรยีนมัธยมศึกษาปท่ี 
5 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม โดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนสาระเคมีพ้ืนฐาน 

59 ม. ณัช ศิรินันท ครูผูสอน 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ 
ของนกเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3/2 
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60 คร ู สุชัญญา รัตนสุนทรมณ ี ครูผูสอน 

ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรยีน ระหวางวิธีการจัดการ
เรียนการสอนดวยการบรรยาย และวิธีการจัดการเรียนการสอนดวย
การบรรยายควบคูกับการทําการทดลองรายวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาป 1 

61 คร ู นงลักษณ แอมบอส ครูผูสอน 
การจัดการเรยีนรตามอนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีบูรณาการสูการเรยีน
วิชาชีววิทยา ความคิดสรางสรรค และความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561 

62 ม. ปยะ ไชยอาย ครูผูสอน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของยาสีฟน โดยการเตมิสารสกัดจากเมล็ด
หมากเปนสวนประกอบ 

63 ม. สมยุทธ โยธาใหญ ครูผูสอน 
การใชเกมในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Cell and Organelles 
ในรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน สาํหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

64 คร ู มนตรักษ โชคพิพัฒนพร ครูผูสอน 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร IE โดยการจัดการ
เรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 
2561 

65 ม. พิชิตชัย สุภาจิน ครูผูสอน 
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูท่ีสงผลตอการเรียนวิชาฟสิกส กลุม
ผูเรยีนช้ัน ม.4/2 ปการศึกษา 2561 

66 คร ู นิตยา บุญตัน ครูผูสอน 
การสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา เรื่อง กรด-
เบส ในรายวิชาเคมี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5    โดยใช
กระบวนการแกปญหาของ โพลยา 

67 คร ู รัตติยาภรณ นามประเสริฐ ครูผูสอน 
พัฒนากระบวนการเรียนรู ทบทวนเน้ือหาวิชาเคมี เรื่อง สมบัติธาตุ
ตามตารางธาตุ โดยใชเทคนิคการสอน แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน
ของ Eisenkraft นักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

68 คร ู ทัศนียพร สุขโชต ิ ครูผูสอน 
การพัฒนาความสามารถการแกโจทยปญหาพันธุศาสตร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย         โดย
ใชการใชชุดกิจกรรมแบบฝกทักษะ 

69 ม. จรัญ แสงอาทิตย ครูผูสอน 
การใช INFOGRAPHIC เพ่ือใหนักเรียน จดจําสตูรทางฟสิกสไดงาย
ข้ึน 

70 คร ู วิชุดา งามแวน ครูผูสอน 
การพัฒนาสื่อการสอนวิชา วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
6 

71 คร ู ณภัทร บัณฑิตคณุานนต ครูผูสอน 
การพัฒนาสื่อการสอนวิชา ฟสิกส3 เรื่องแสงและทัศนูปกรณ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5/1 

72 คร ู กิดาการ ศิร ิ ครูผูสอน 
การศึกษาผลกระทบเบ้ืองตนของโมเดล DReC ท่ีมีตอเจตคติและ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูวิชาเคมีของนักเรียน                 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 

73 คร ู ธันยณภัทร วรภัฎ ครูผูสอน 
       ศึกษาผลการใชแบบฝกหัดเสริมทักษะการเรียนรูเรื่องเซลล
และการใชกลองจลุทรรศนของนักเรียนสายศลิป                    ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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74 ม. ทศพล โฆษิตพล ครูผูสอน 
การปรับปรุงและพัฒนาผังความคดิ (Mind map) เรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือนําไปใชพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในวิชาชีววิทยา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 

75 คร ู วราภรณ สืบสุยะ ครูผูสอน 
การศึกษาความคดิเห็นของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

76 คร ู พิจิตวรรณ นันตะภาพ ครูผูสอน 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร วิชาชีววิทยา โดยใชชุดฝกพัฒนาทักษะ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาท่ี 5 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย จ.เชียงใหม 

77 คร ู จันทรจิรา ชัยอินทรีอาจ ครูผูสอน 
การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือเสริมสรางการรูวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 

78 ม. ฉัตรชัย งานมูลเขียว ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะการคํานวณทางฟสิกสโดยใช แบบฝกทักษะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั จังหวัด
เชียงใหม 

79 คร ู ฤดีมาศ พลยา ครูผูสอน 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย โดยใชแบบฝกทักษะ 

80 คร ู เพ็ญสภุางค แปงคํา ครูผูสอน 
การพัฒนาความรูความเขาใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
การรักษาดลุยภาพของนํ้าและแรธาตุ โดยใชแบบจําลองไต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

81 คร ู เจนจิรา ดวงแกว ครูผูสอน 
ความพึงพอใจการใชสื่อการสอนแบบโมเดลในการเรียนเรื่องรูปราง
โมเลกุลโคเวเลนตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/6 โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 โดย 

82 ม. ชลธวัช มหายศนันท ครูผูสอน 
การใชกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร ดาน
การตีความหมายขอมลูและการลงขอสรุป สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

83 คร ู สิริรตัน อิทธินภาพรรณ ครูผูสอน 
การจัดการเรยีนรูดวยโครงงานวิทยาศาสตรท่ีมผีลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร IE ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

84 ม. อรรถกร มัชณันติกสมัย ครูผูสอน 
ผลของการใชผังมโนทัศนสรุปเน้ือหาท่ีมีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
รายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

85 คร ู พรจิตต รังสรรค ครูผูสอน 
การสอนโดยใชการแสดงละครเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค ในวิชา
นาฏศิลป ของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2 

86 ม. กมล กาบสุวรรณ ครูผูสอน 
การพัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง ทัศนธาตุ และองคประกอบศิลป ใน
รายวิชาศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

87 ม. ธีร เอ่ียมธนาวัฒน ครูผูสอน 
  การจัดกิจกรรมการเรยีนรูวาดภาพระบายสี โดยใชบทเรียนสื่อ
ประสม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป           ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6/8 โรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย 
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88 คร ู วิไลวรรณ ศรีอุตทา ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะการปฏบัิติขลุยเพียงออโดยใชชุดฝกทักษะการ
ปฏิบัติขลุยเพียงออของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1/9         โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

89 คร ู ศิริพร สุรินทรศริิรัฐ ครูผูสอน 
การพัฒนาทักษะการราํตีบท จากบทละครใน เรื่อง อิเหนา ตอนลม
หอบ โดยใชทฤษฎีแผนภมูิตารางดนตร-ีนาฏศิลป         ผาน
โปรแกรม Power pointสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

90 ม. พิพัฒน ทักษอุดม ครูผูสอน   

91 ม. ศุภกิจ สุบินมิตร ครูผูสอน 
การพัฒนาหนังสือแบบฝกหัดเครื่องดนตรี “Bass Guitar” สําหรับ
นักเรียนแผนการเรียนศลิป-ดนตร ี

92 คร ู ภาณมุาศ ทองยอย ครูผูสอน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องการ
ระบุโนตสากลบนTreble clef โดยใชนิทานและเกมบิงโก 

93 ม. ณัฐวัฒน ชนะศึก ครูผูสอน 
ผลการใชแบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะการเลนดนตรีรวมวงใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/11 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

94 ม. พสิษฐ โภคินวัฒนดิษฐ ครูผูสอน 
การใชแผนผังความคดิเพ่ือพัฒนาการอานและปฏิบัตเิครื่องดนตรี 
เรื่อง เมเจอร สเกล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/11 แผนการ
เรียนศลิป – ดนตรี โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

95 ม. อัสนี นกนอย ครูผูสอน 
     การจัดการเรยีนการสอนโดยใช Peer เพ่ือพัฒนาดานทักษะการ
ปฏิบัติดนตรีของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/10           โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

96 คร ู พรนับพรรณ ปนต ี ครูผูสอน 
การจัดการลดความเครียดโดยการทําสมาธิของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561                  โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

97 คร ู ธารินทร สุขเกษม ครูผูสอน 
ศึกษาสาเหตุของการไมสงงานและการบานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3/4 

98 ม. อํานวย นนทศร ี ครูผูสอน 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียน
เรียนรู รายวิชาประวัติศาสตร เรื่อง เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

99 คร ู นรรนมนต พรรณนินธนนท ครูผูสอน นักเรียนไมจําบทเรียนวิชาประวัตศิาสตรสากล 

100 ม. ฐานกร เทรเวส ครูผูสอน 
ความตองการของนักเรียนช้ันม.6ตอการเลือกสนใจเรียนประเด็น
สําคัญในวิชาประวัติศาสตรไทย 

101 ม. นะโรดม อินตะปน ครูผูสอน 
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน เรื่องความขัดแยงกับการประสาน
ประโยชนระหวางประเทศ สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สาย
ศิลป โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

102 คร ู อาสยา พรหมศร ครูผูสอน 
ผลการใชแบบฝกทักษะ เรื่อง เศณษฐกิจพอเพียง ในการเรยีนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 
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103 ม. วีระชาต ิ บุญหนัก ครูผูสอน 
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร 

104 ม. พัสกร วงษโท ครูผูสอน 

การใชทฤษฎีการเสริมแรงทางบวก เพ่ือแกไขปญหาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 ในวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส21103) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2561 

105 คร ู แสงสิริอรณ พุธรัตนฉายแสง ครูผูสอน 

ผลการจัดการเรยีนรูวิชาสังคมศึกษา ผานตํารากลางมลูนิธิเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย Values Education Secondary 5 โดย
เทคนิคการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
กรณีศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2561 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาล 

106 ม. ผไท ชัยนํา ครูผูสอน 
การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธมศึกษาปท่ี 3 โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

107 ม. ชาญยุทธ รัตนมงคล ครูผูสอน 
ระดับทักษะบาสเกตบอลของนักเรียนชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
5 ในโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

108 ม. วินัย ถ่ินจอม ครูผูสอน 
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 

109 คร ู อัจฉรีย บุญเรือง ครูผูสอน 
การเรยีนรูวิธีการสอนแบบสาธิต เพ่ือพัฒนาการเรียนรู เรื่องการปฐม
พยาบาลวิชาสุขศึกษาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

110 คร ู กฤตยา ทิพยเกษร ครูผูสอน 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เรื่องความปลอดภยัใน
ชีวิต เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5/9 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

111 ม. สุริยัน ดรุณนารถ ครูผูสอน 
ปจจัยท่ีสงผลตอเจตคติการเรียนวิชาพลศึกษา(วายนํ้า)ของนักเรียน
ช้ันระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

112 คร ู กฤศมณ สาส ี ครูผูสอน 
การฝกวายนํ้าทาฟรีสไตลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (หญิง) ท่ี
ยังไมสามารถวายนํ้าทาฟรีสไตลได 

113 ม. ณัฐพงษ เมตตา ครูผูสอน การศึกษาการเหว่ียงแขนทาฟรีสไตลพรอมกับบิดหนาหายใจ 

114 คร ู ทิพานันท แสงศรีจันทร ครูผูสอน 
การแกปญหาเด็กนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 

115 ม. ฐิติวัชร อัครบริรักษ ครูผูสอน 
ผลการฝกดวยโปรแกรมวายนํ้าระยะไกล ท่ีมีผลตอความสามารถใน
การวายนํ้าทาฟรสีไตล ระยะ 50 เมตร ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

116 ม. ชนะชัย ภมรชัยสกุล ครูผูสอน 
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนใหมีความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในรายวิชาสุขศกึษา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

117 คร ู พรพิมล กอนแกว ครูผูสอน 
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชการเรยีนรูแบบแผนผัง
ความคิด (Mind Map) รายวิชาสขุศึกษา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

118 ม. ภูม ิ แพทยคดี ครูผูสอน การฝกความคลองตัวสงผลตอการเพ่ิมทักษะการเลนฟุตซอล 
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119 ม. บุญเทง เถระ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาการบรหิารงานระดับช้ัน ของหัวหนาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 – 6 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

120 ม. เสถียร ชางเงิน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมและแกไขปญหาพฤติกรรมไม
พึงประสงค สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

121 คร ู สุพรรณ ี สายนําทาน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมาโรงเรยีนสาย 

122 คร ู นงนภัส สมณะ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
 แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานฝายกิจการนักเรยีน 

123 คร ู ดวงมณ ี คําปาแลว 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
  การตอบแบบสอบถามโดยการใช Google Form 

124 ม. สิริโรจน ฉลองสัพพัญ ู
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
“การศึกษาแนวทางการสรางระเบียบการรับ-ฝากโทรศัพท ของ
นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย” 

125 ม. จิรฐาวัฒน ฉัตรบรรยงค 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

“การพัฒนาสงเสริมนักเรียนใหมคีณุลักษณะท่ีพึงประสงค “อ่ิมเอิบ 
อบอุน อารี มีคุณธรรม คณุภาพสากล” ตามรูปแบบชีวิตของทาน
นักบุญมงฟอรตดวยกิจกรรมผสานชีวิต” 

126 คร ู ศศิน ดาวด ี
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและเขียนแผนภาพ
ความคิดของผูเรียนท่ีจัดกิจกรรม เรียนรูดวยเทคนิค KWL Plus ใน
การสอนวิชาคําสอนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 

127 ม. พชร ชัยสงคราม 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การเสริมสรางระเบียบวินัยนักเรยีน โดยใชทักษะขบวนการทาง
ลูกเสือ 

128 ม. ธัชธาริน หมวกทอง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัย และความรับผิดชอบ
โดยใชเจตคติท่ีดี ของสภานักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย โดย
บันทึกในสมุดกิจกรรม 

129 ม. นเรนทรฤทธ์ิ ตะตองใจ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การพัฒนาบทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกส เรื่องสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองและ ศลิปวัฒนธรรมสมัยอยุธยา วิชาลังคม
ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

130 ม. สรพงษ สมธรรม 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การควบคุมภายในท่ีสงผลตอการบริหารงบประมาณโครงการฯของ
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 

131 คร ู ญาดา กะราม 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาคูมืองานหนังสือเขา 

132 ม. นันทจักร มีชัย 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ระบบการจัดเก็บและหักชําระหน้ีจากเงินเดือน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

133 คร ู สุภาวด ี ณ นคร 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ข้ันตอนการติดตามนักเรียนคางชําระ 

134 คร ู เกษรินทร กะณะ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ปญหาและอุปสรรคในการเบิกจายเงินในโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนงบประมาณโรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 

135 ม. สมชาย นิพาพันธ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การใชโปรแกรมจัดเก็บทรัพยสินของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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136 ม. ราวีพัชร ภัทราธนทรัพย 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การบริหารสินคาคงคลังโดยใชทฤษฎีสินคาคงคลัง ของงานจัดซื้อ
และทรัพยสินโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

137 คร ู รสรินทร รตนประภา 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาโรงอหารป 
2561 ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

138 คร ู วรพิชชา ยาวงค 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาสมรรถภาพทางงรางกายและจติใจใหมีประสิทธิภาพโดย
ใชกิจกรรมโยคะของนักเรียนโรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลยั 

139 คร ู ฤทัยวรรณ พิบูลย 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ขาดขอมูลเรื่องการดําเนินงานของโรงเรียน สงผลทําให ไมสามารถ
ใหขอมูลท่ีเปนจริงแก ผูปกครองและบุคคลภายนอกได 

140 คร ู กฤติมา ทิพวัง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการ 

141 คร ู ศศิธร ตันด ุ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

ศึกษาปญหาครูและบุคลากรขาดการประสานงานกับงานการเงิน 
กรณีเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากรายการเก็บคาธรรมเนียม  การเรยีน 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา2561 

142 ม. ประสงค สุทา 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การศึกษาระบบการบริหารจัดการงานพัสดุและจัดซื้อจดัจาง โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

143 ม. ไชยวัฒน บุญเลศิ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาคูมืองานประชาสัมพันธ 

144 ม. มงคลศักดิ ์ ใหมจันทรแดง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การแกปญหาขยะจากเศษใบไมในโรงเรียนโดยการนํามาทําปุยหมัก
กองเตี้ยเติมอากาศ 

145 คร ู เดือนเพ็ญ ตากันทะ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การปรับปรุงระบบสุขาภิบาลหองนํ้าในโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

146 คร ู พวงไพร สายสกล 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การแกไขปญหานักเรยีนท่ีมีปญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 

147 คร ู ชนกกร ไชยวงคคํา 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลยุทธการจดัการคณุภาพดานอาหารและการบริการงานโภชนาการ 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย โดยใชมาตรฐานดานอาหารของกระทรวง
สาธารณสุข 

148 คร ู สุทธิฉันท ศุภไพบูลยกิจ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การจัดการระบบบัญชีงานโภชนาการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 

149 ม. ลิขิต ชูวงศ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การใหบริการแบบออนไลน สงผลตอการบริการท่ีมีคณุภาพ ของงาน
ยานพาหนะ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

150 ม. อานนท อินนันท 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาการใหบริการของงานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

151 ม. สุวรรณ อินทรชิต 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

1) การใชเทคโนโลยดีานการสื่อสารเพ่ือการบรหิารงานฝายบรหิาร
ท่ัวไป โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม           ป
การศึกษา 2561  2) การสื่อสารผานระบบไลนเพ่ือการบริหารงาน
ฝายบรหิารท่ัวไป โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย            จังหวัด
เชียงใหม ปการศึกษา 2561 

152 คร ู สุพัตรา สุวรรณนาร ี
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การจัดทําคูมือการเขียนแผนการจดัการเรียนรูของ ครตูางชาติ 
แผนการเรียน English Programme โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย 
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153 คร ู ธนัชพร จิตตธรรม 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การจัดทําคูมือการสอบวัดความรูของนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - 6 
แผนการเรียน English Programme                          โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

154 ม. กําจร ยั่งยืน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การใชการจัดการเรยีนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped 
Classroom) เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อิทธิพลของ
ดวงอาทิตยและดวงจันทรตอปรากฏการณทาง ดาราศาสตรของโลก 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3       แผนการเรียน English 
Programme 

155 คร ู อัญชล ี เตริยาภิรมย 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาวินัยนักเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3/A-B Einglish 
Program 

156 ม. วรินทร วสุวัต 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การวิจัยสื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร โดยใชรูปแบบ
ของ IMMCAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5        แผนการเรยีน 
English Programme โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

157 ม. จักรกริช สาระขันธ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
แผนการเรียน English Programme 

158 ม. ไกรสิงห ใจหลวง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิต ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 แผนการเรยีน English Program โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

159 ม. นิรันดรพงค ลากตา 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

วิธีการปรับพฤติกรรมการเรยีนในหองเรียนของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 แผนการเรียน English Program        โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

160 คร ู โนริโกะ โอชิ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งานจัดการเรียน
การสอนและนิเทศ ฝายวิชาการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั จังหวัด
เชียงใหม ประจําป 2561 

161 คร ู ดวงนภา สุวรรณภักด ี
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล และประมวลผลการนิเทศภายใน โดย
การใช Google Sheets ของ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม ปการศึกษา 2561 

162 ม. ชนะ เปรมกลาง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

         การพัฒนาระบบฐานขอมลู และประมวลผล ดวยโปรแกรม 
Microsoft Excel งานจดัการเรยีนการสอนและนิเทศ              
ฝายวิชาการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ประจําป 
2561 

163 ม. ณัฐพล ปารมีธง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การใชเครื่องตรวจสแกนขอสอบเพ่ือวิเคราะหคําตอบแบบปรนัย 
แยกตามรายวิชา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

164 คร ู พิมพลภสัร จันทรตะ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การใชโปรแกรมคํานวณผลการเรยีนตามระเบียบการเทียบโอน จาก
การศึกษาในระบบเขาสูการศึกษาในระบบ                ของนักเรียน
ท่ีจบการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

165 คร ู ปาณัฐรลิ วินเทอร 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
จัดระเบียบการจัดเก็บขอสอบใหมคีวามเปนระบบ คนหาเจอ หยิบ
ใชงานไดงาย ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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166 คร ู จิตทิวา หมื่นแสน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การจัดระเบียบขอมูลการลาสอบ/ลาเรยีนของนักเรียน ดวย
โปรแกรม Microsoft Excel 

167 คร ู ธมณ วสุวัต 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

               การสรางชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว เพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย 

168 คร ู กนิษฐรินทร พลศักดิ ์
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การศึกษาการปรับตัวเอง ใหมีบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ืออยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 5             โรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย 

169 คร ู สมฤทัย ชัยพิมาน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การสงเสริมผูเรียนใหรูจักสรางเปาหมายชีวิตโดยการใชคูมือกิจกรรม
การรูจักตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4          โรงเรยีนมง
ฟอรตวิทยาลัย 

170 คร ู ชัชฎาพร มาลารัตน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและอาชีพ
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                       โรง
เรียนมงฟอรตวิทยาลัยเชียงใหม 

171 ม. เมธาสิทธ์ิ สุขประชาพันธ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

ผลการใชชุดกิจกรรมแนะแนว เรือ่ง การคนพบความถนัด และความ
ตองการของตนเอง เพ่ือการศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษา ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม 

172 ม. นิคม พุทธิมา 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา เรื่องพันธุกรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 5E 

173 คร ู ศศิธร คําวินิจ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูท่ีเนนทักษะการคดิ กลุมสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

174 ม. พีรพงษ บัวเหลือง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

กระบวนการจดัทําเกณฑการวัดและประเมินผล (KPA) 8 กลุมสาระ
การเรยีนรูตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล            ป
การศึกษา 2561 

175 คร ู สมรัก ปริยะวาที 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การจัดทําคูมือการปฏิบัติ การจดัทําตารางสอนและตารางเรียน 

176 คร ู เจริญศร ี ศรีจันทรดร 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมหองสมุด My lib กับ โปรแกรม M.C. 
LIBRARY ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

177 คร ู พุทธชาติ โอคอนเนอร 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาแบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอน 

178 คร ู เยาวลักษณ เลิศฐิติกุล 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การปรับเปลี่ยนภูมิทัศนหองสมุด สงผลตอบรรยากาศแหงการเรยีนรู 
ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 

179 คร ู ลําจวน รัตนบุร ี
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ความพึงพอใจในการเขาใชหองสมุดของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย 

180 ม. ญาณิน 
ศิริไพศาล
ประเสริฐ 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

“การสรางวัฒนธรรมองคกรโดยการสงเสริมขวัญกําลังใจใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย” 

181 ม. ศักดิ์บดินทร กันมะโน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาคูมือการบรรจคุรูชาวตางประเทศของโรงเรียนมงฟอรต
วิทยาลัย 

182 คร ู จิดาภา ชัยสงคราม 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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183 คร ู สุทธิรักษ ไชยวุฒิ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย 

184 คร ู พรรณวิไล สุริยะโจง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา ตอการบรหิาร
แผนงาน โครงการ ผานระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

185 คร ู กมลวรรณ ทะนัน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การศึกษาความคดิเห็นของผูปกครองตอการนําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการรับชําระคาธรรมเนียมการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย 

186 ม. รังสรรค พรพัฒนา 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การชําระเงินคาใชจายเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสดวย QR Code 

187 ม. อภิชาติ ใจอินผล 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การตอบสนอนของผูบริโภคในโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยตอการ
รับชม Live Video Streaming 

188 ม. สงกรานต ไชยวิวัฒนมงคล 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาระบบแจงซอมแซมคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงฯ 
ภายในโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

189 ม. ธราดร จันทรแสง 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

การพัฒาคูมือการใชงานระบบ SWIS ในการทํางานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย           จังหวัด
เชียงใหม 

190 ม. สุพจน เทียมยศ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
โครงการจดัทําคูมือการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณสําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

191 ม. ธีระพงษ มณีวรรณ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ระบบการแจงซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ดวย
แอพพลิเคช่ันไลน 

192 ม. สุรชัย แสนทอน 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ศึกษาสภาพปจจัยท่ีสงผลใหโปรเจคเตอรชํารดุ 

193 คร ู มยุร ี ทรายแกว 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลสถิติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2561 

194 คร ู อรุณ ี มงคล 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
คูมือการประเมินคณุภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย 

195 คร ู ธีริศรา คําสิทธ์ิ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาครูดานการทําวิจัยและนวัตกรรม โรงเรยีนมงฟอรต
วิทยาลัย 

196 คร ู ภวด ี ศรีใจ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
การพัฒนาคูมือสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม ของ
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

197 คร ู ดาริษา แสงสินธุ 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
กระบวนการนิเทศแผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดยใชระบบ 
SWIS 

198 ม. ฤทธิยา ศรีสวนจิก 
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
ความตองการ Electronic Blackboard (E-Board) ในการจัดการ
เรียนการสอน ของครูและนักเรยีนมัธยมศึกษา ปท่ี 4/8 
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สารสนเทศดานท่ี 4  
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 
4.1 การจัดสรรงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4.1.1  ขอมูลงบประมาณ 
 

รายการ งบประมาณ รับจริง รายการ งบประมาณ จายจริง

1 คาธรรมเนียมการศึกษา 1 คาใชจายดําเนินการ

1.1 หลักสูตรปกติ 12,811,710.00 12,992,682.50 1.1 เงินเดือนครูไทย ครIูE และครูบํานาญ 85,965,628.80 59,680,031.75 

1.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ 17,010,000.00 16,525,866.25 1.2 เงินเดือนพนักงาน 14,121,304.35 8,942,994.00 

1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 39,082,050.00 29,397,755.83 1.3  เงินเดือน EP 8,054,470.00 6,041,429.54 

1.4 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป 2,567,440.00 2,573,760.00 1.4 คาสาธารณูปโภค 10,687,600.00 4,937,071.41 

2 คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2 คาใชจายคาธรรมเนียมอื่นๆ

2.1 หลักสูตรปกติ 58,603,800.00 56,325,550.00 2.1 หลักสูตรปกติ 2,840,020.00 1,130,630.96

2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ 3,402,150.00 3,225,900.00 2.2 หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ 286,020.00 79,450.00

3  รายรับอื่นๆ  3 คาใชจายอื่นๆ

3.1 รายรับจําหนายสิ่งของ และแบบเรียน 16,933,867.00 14,887,256.00 3.1 รายจายจําหนายสิ่งของ และแบบเรียน 12,192,523.00 10,826,400.24 

3.2 รายรับจากงานโภชนาการ 13,124,000.00 10,189,400.80 3.2 รายจายจากงานโภชนาการ 7,933,200.00 6,313,871.61 

3.3 รายรับพัฒนาคุณภาพนักเรียน 15,005,650.00 15,183,274.50 3.3 รายจายพัฒนาคุณภาพนักเรียน 4,906,482.50 4,361,354.50 

3.4 รายรับพิเศษ 17,188,600.00 14,509,203.25 3.4 รายจายพิเศษ 15,935,292.50 9,958,841.18 

4 รายรับจากฝายตาง ๆ 4 งบพัฒนาฝายตาง ๆ

4.1 ฝายธุรการ - การเงิน 750,000.00 848,624.58 4.1 ฝายธุรการ - การเงิน 1,178,170.00 911,699.50 

4.2 ฝายบริหารทั่วไป 294,750.00 473,330.00 4.2 ฝายบริหารทั่วไป 8,461,467.00 3,874,796.62 

4.3 ฝายบุคลากร 0.00 0.00 4.3 งานบุคลากร 4,504,322.50 1,634,589.59 

4.4 สํานักผูอํานวยการ 184,650.00 195,450.00 4.4 สํานักผูอํานวยการ 6,928,769.00 6,478,601.45 

4.5 ฝายวิชาการ 11,032,348.00 7,456,810.00 4.5 ฝายวิชาการ 21,724,634.75 16,396,601.44 

4.6 ฝายกิจการนักเรียน 13,642,560.00 13,722,156.00 4.6 ฝายกิจการนักเรียน 8,359,833.50 9,595,122.42 

5 เงินยืมมูลนิธิฯ 0.00 0.00 5 เงินบริจาคใหมูลนิธิฯ 4,000,000.00 4,000,000.00

6 เงินบริจาคเพื่อการศึกษา 16,202,500.00 16,322,039.00 6 เงินจัดสรรเขากองทุน 19,756,337.10 0.00

237,836,075.00 214,829,058.71 237,836,075.00 155,163,486.21 

งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจาย

รวมประมาณรายรับทั้งสิ้น

ลํา
ดับ

ลํา
ดับ

รวมประมาณรายจายทั้งสิ้น
 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม  2562 
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4.1.2. จํานวนแผนงานโครงการ/โครงการ/กจิกรรม (แยกตามฝาย) 
การ

ดําเนินงาน 
จํานวนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ดําเนินการแลว     ไมไดดําเนินการ   ผลการดําเนินงาน  

ฝาย งาน โครงการ กิจกรรม รวม งาน โครงการ กิจกรรม รวม งาน โครงการ กิจกร
รม 

รวม 
บรรลุ รอยละ 

ไม
บรรลุ 

รอยละ 
กําลัง

สรุปผล 
รอย
ละ 

ไมได
ดําเนินก

าร 
รอยละ 

 

ฝายธุรการ - 
การเงิน 

5 0 13 
18 

5 0 13 18      -         -         -    0 18 100.00
% 

0 0.00
% 

0 0.00
% 

0 0.00
% 

 

27.78% 0.00% 72.22% 100% 100% 0% 
100.00

% 
100.00

% 
0% 0% 

0.00
% 

0.00% 
                 

ฝายบริหาร
ทั่วไป 

5 0 29 
34 

5 0 28 33      -         -    1 1 32 94.12
% 

1 2.94
% 

0 0.00
% 

1 2.94
% 

 

14.71% 0.00% 85.29% 100% 100% 0% 
96.55

% 
97.06

% 
0% 0% 

3.45
% 

2.94% 
                 

สํานัก
ผูอํานวยการ 

8 3 62 
73 8 3 59 

70 
     -    

0 
3 

   3.00  69 94.52
% 

0 0.00
% 

1 1.37
% 

3 4.11
% 

 

10.96% 4.11% 84.93% 100% 100% 100% 
95.16

% 
95.89

% 
0% 0% 

4.84
% 

4.11% 
                 

ฝายวิชาการ 

8 9 72 
89 8 9 70 

87      -         -    
2 

2 83 93.26
% 

0 0.00
% 

4 4.49
% 

2 2.25
% 

 

8.99% 10.11% 80.90% 100% 100% 100% 
97.22

% 
97.75

% 
0% 0% 

2.78
% 

2.25% 
                 

ฝายกิจการ
นักเรียน 

6 2 51 
59 6 2 49 

57 
     -         -    2 

2 55 93.22
% 

0 0.00
% 

2 3.39
% 

2 3.39
% 

 

10.17% 3.39% 86.44% 100% 60% 
0% 96.08

% 
96.61

% 
0% 

0% 3.92
% 

3.39% 
                 

รวมงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งสิ้น 

32 14 227 273 32 14 219 
265 

     -         -    8 
8 257 94.14

% 
1 0.37

% 
7 2.56

% 
8 2.93

% 
 

100% 100% 100% 100% 
100.0
0% 

100.0
0% 

96.48
% 

97.07
% 

0.00
% 

0.00% 
3.52
% 

2.93%     
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4.2 สภาพบรรยากาศการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรู 
  
 4.2.1 สภาพแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
 4.2.1.1 แหลงเรียนรูภายในประเทศ 

ลําดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ใชเรียนรู 

1. 
วัดเมืองสาตรนอย อ.เมอืง  
จ.เชียงใหม 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละออนนอยสืบสาน

ประเพณีลานนา” 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 

1. เรียนรูดวยตนเอง ด วยการสัมผัส ชุมชน 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
2. เรียนรูการทํางานเปนกลุมและเรียนรูท่ีจะอยู
รวมกันอยางมีความสุข 
3. เรี ย น รู เ ก่ี ย ว กั บ ค ว าม เ ช่ื อ  ภู มิ ป ญ ญ า 
วัฒนธรรมและนํามาปรับใชในชีวิตของตนเอง 
4. รูจักเลือกใชสิ่ งของโดยมุ งเนนประโยชน
มากกวาคานิยมของสินคา 
5. ฝกความรับผิดชอบในการทํางาน 
6. ผูเรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอยางชีวิตของ
ทานนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

 ผูเรียนไดเรียนรูคุณธรรมตาง ๆ ของทานนักบุญ
หลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต ในกิจกรรม 
“พอหลุยสบิดาท่ีรักยิ่ง” 

 7. เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนรอบๆ โรงเรียนผูเรียนฝกฝน
ความอดทนของตนเอง  

 8.  ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาลานนา การทํา
โคมรวมประเพณียี่เปงการปฏิบัติตัวดวยความเคารพ
ตอครูภูมิปญญาลานนา 

 9. ผู เรียนเรียนรูและปฏิบัติตัวตอสถานท่ีไดอยาง
เหมาะสม 
10. ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องธรรมะส่ิงท่ีดี ๆ ตาง ๆ เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันในกิจกรรม “ใน
หลวงกับธรรมะ” 

2. 
วัดอารามหนองบวกสม อ.เมอืง 
จ.เชียงใหม 

3. 
วัดสันปาเลียง อ.เมอืง  
จ.เชียงใหม 

 

 

4. 
วัดเกตการาม อ.เมอืง  
จ.เชียงใหม 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ละออนนอย 

แอววัด” 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี 2 1. ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ดวยการสัมผัส

ชุมชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
2. ผูเรียนไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมและเรียนรู
ท่ีจะอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3. ผู เรียนได เรียนรูการปรับตัวและควบคุม
อารมณของตนเองใหแสดงออกไดอยางเหมาะสม 
4. ผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับการมีทัศนคติท่ีดีตอ
ความดี  
โดยประพฤติตนตรงตามความจริงตอตนเองและ
ผูอ่ืนท้ังกาย วาจา ใจ 
5. ผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับการมีจิตสาธารณะ
ตามแบบอยางชีวิตของทานนักบุญหลุยส 
มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต 

5. 
มัสยดิบานฮอ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม 

6. 
มัสยดิอัลญาเมี๊ยะอ อ.เมอืง  
จ.เชียงใหม 

7. 
อาสนวิหารพระหฤทัย อ.เมอืง 
จ.เชียงใหม 

8. 
วัดพระจิตเจา สวนเจ็ดริน      
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

9. 
วัดเทพมณเฑียร (สมาคมไทย-
ฮินดู เชียงใหม) 

10. สมาคมศรีครุุสิงหสภา (วัดซิกข) 
11. พุทธสถาน 
12. ศูนยฝกและอบรมเด็กและ

เยาวชน เขต 7 เชียงใหม  
กรมพินิจและคุมครองเด็กและ

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ยอนรอยวิถีขาว ตาม

แบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี  3 

1. ผูเรยีนไดเรียนรูเก่ียวกับการทํานา การถอนกลา 
การไถนา การดํานา 

2. ผูเรยีนไดเรียนรูเก่ียวกับแมลงศัตรพืูชและ
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ลําดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ใชเรียนรู 
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
 

ควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวะวิธี 
3. ผูเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4. ผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับการมีเจตคติท่ีดตีอ
อาชีพสุจริต  
5. ผูเรียนไดเรียนรูถึงการดํารงชีวิตท่ีพอเพียงตาม
พระราชดํารัสของพระบาท สมเดจ็พระเจาอยูหัว 

13. 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต7 

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ดวยรัก และกําลังใจ” 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี  4 

1. ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีวินัย 
2. ผูเรียนไดเรียนรู เคารพในศักดิศ์รีซึ่งกันและกัน
บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย 
3. ผูมีเรยีนมีจิตสํานึกในความกตญัูกตเวที เพ่ือ
ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท เคารพเทิดทูน
พระมหากษัตริย 
4. ผูเรียนรูถึงการดํารงชีวิตท่ีพอเพียงตามพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
5. ผูมีเรยีนมีจิตสาธารณะ รัก รับใช แบงปนตาม
แบบอยางชีวิตของทานนักบุญหลยุส มารี กรีญอง 
เดอ มงฟอรต 
6. ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชชีวิตกับเพ่ือน 
ๆ ดวยความรักความเขาใจ เห็นใจ ยอมรับ ให
โอกาส และใหกําลังใจ 

14. 
บานแหงการเรยีนรู มลูนิธิชาว
ดอยรวมรูรักสามัคคเีพ่ือชีวิต   
อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม 

15. 
บานพระเมตตา  อ.จอมทอง   
จ.เชียงใหม 

16. 
โรงเรียนวัดทรายมูล  อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม 

17. 
โรงเรียนบานหวยเก๋ียง    อ.สัน
ทราย  จ.เชียงใหม 

18. 
มูลนิธิเจาฟาอุบลรตัน โรงเรียน
เจาฟาอุบลรตัน   
อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม    

กิจกรรมผสานชีวิต 
“ชีวิตเลือกได ดวยรักและ

กําลังใจ” 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี  5 

1. ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทัศนะคติท่ีดีดาน
การมีจิตสาธารณะ 
2. ผูเรียนไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมและเรียนรู
การอยูรวมกันอยางมีความสุขตามจิตตารมณ
นักบุญมงฟอรตเปนแนวหลัก 
3. ผูเรียนไดเรียนรูการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มความสามารถและเคารพศักดิ์ศรีของ
เพ่ือนมนุษย 
4. ผูเรียนไดเรียนรูคุณธรรมดานจติสาธารณะของ
ทานนักบุญหลุยส ดวยกิจกรรม “ชีวิตเลือกได 
ดวยรัก และกําลังใจ (รักตองแบงปน)” 
5. ผูเรียนไดฝกฝนตนเองในเรื่องการแบงปน การ
ใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทนตามแบบอยางชีวิตของ
ทานนักบุญหลุยส มารีย กรญีองเดอ มงฟอรต 

19. 
บานมิตราทร  อ.เชียงดาว   
จ.เชียงใหม 

20. 
สวนบานจอมครีี   อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม 

21. โบสถนักบุญไมเกิลการีกอยส  
อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม 

22. คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

การแขงขันทักษะดาน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี 1-6 

 

ตอบปญหาดานวิชาการ 

23. คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

การแขงขันทักษะดาน
วิชาการของนักเรียน 

ตามหนังสือเชิญ 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี 1-6 

ตอบปญหาดานวิชาการ 

24. มหาวิทยาลัยเชียงใหม เยี่ยมชมศึกษาตอ  มัธยมศึกษา 
ปท่ี 4 

เยี่ยมชมคณะตางๆ ท่ีนักเรียนสนใจ 

25. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เยี่ยมชมศึกษาตอ มัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 

เยี่ยมชมสายอาชีพ ท่ีนักเรียนสนใจ 
26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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ลําดับ ช่ือสถานท่ีเรียนรู ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน ใชเรียนรู 
มงคลลานนา 

27. ศูนยโอลิมปกวิชาการ (สอวน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จัดสอบโอลิมปกวิชาการ
ใหแกนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษใน
ดานตอไปน้ี 

 แหลงเรียนรูใหผูเรียนสอบแขงขันทักษะทางดาน
วิทยาศาสตร 

ชีววิทยา มัธยมศึกษา 
ปท่ี 4-5 

เคม ี มัธยมศึกษา 
ปท่ี 4-5 

ฟสิกส มัธยมศึกษา 
ปท่ี 4-5 

คณิตศาสตร มัธยมศึกษา 
ปท่ี 4 

คอมพิวเตอร มัธยมศึกษา 
ปท่ี 5 

28. คายลูกเสือเหนือเกลา   เขาคายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 

เรียนรูดานกฎ ระเบียบของลูกเสือ การเปนผูนํา
และผูตามท่ีดี  การชวยเหลือตนเองในสถานการณ
ตาง ๆ และการอยูรวมกับผู อ่ืนในสังคมอยางมี
ความสุข 

29. คายลูกเสือ ชุมจิต เขาคายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปท่ี 2 

30. คายลูกเสือ แทนคุณ เขาคายลูกเสือ มัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 

31. ศูนยการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 33 

นักศึกษาวิชาทหาร  
ปท่ี 1-3 

มัธยมศึกษา 
ปท่ี 4-6 

เรียนรูตามหลักสูตรของการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 
ซึ่ งเก่ียวกับการฝกความมีระเบียบวินัย และ
ระเบียบตาง ๆ ในสังคมของประเทศไทย   
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4.2.1.2 แหลงเรียนรู และความรวมมือตางประเทศ (MOU) 

            ระหวางปการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยไดมีการทําสัญญาขอตกลงรวมกันกับองคกรทางการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ จํานวนทั้งหมด 6 ฉบับ รายละเอียด ดังนี้ 
ท่ี วัน/เดือน/ป สถาบัน รายละเอียด MOU ระยะเวลา 
1 24 กรกฎาคม 

2561 
British Council การจัด IELTS Preparation courses สําหรับนักเรียน

ระดับช้ัน ม. 4 – ม. 6 
(1 ป) 

June 2018 – March 
2019 

2 19 กรกฎาคม 
2561 

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

การพิจารณารับนักเรียนเขาโครงการ MUIC 
Excellence Entrance Track เพ่ือพัฒนานักเรียนและ
สงเสริมการเรียนการสอนในระบบนานาชาต ิ

(1 ป) 
1 กันยายน 2561 – 31 

สิงหาคม 2562) 
3 23 พฤศจิกายน 

2561 
วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

สาระสําคญัของความรวมมือ 
1. พัฒนาการเรียนการสอน 
2. พัฒนาหลักสูตร 
3. พัฒนานักเรียนและนักศึกษารวมกัน  
4. ความรวมมือดานการวิจัยรวม 
5. การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา 
6. ความรวมมือทางดานวิชาการ 
7. ความรวมมือดานบริการวิชาการ 

(3 ป) 
23 พฤศจิกายน 2561 – 
22 พฤศจิกายน 2564 

4 7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลยัยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

สาระสําคญัของความรวมมือ 
1. โครงการแลกเปลีย่น การฝกประสบการณ ดาน
วิชาการและกิจกรรม โดยจดัข้ึนปละ 1 ครั้ง 
2. ทุนการศึกษาตอสําหรับนักเรยีนโรงเรียน 
มงฟอรตวิทยาลัย 
3. ศูนยประสานงานการศึกษาตอ ใหขอมูลเก่ียวกับ
การศึกษาตอ 
4. ความรวมมือดานอ่ืนๆ ตามสมควร 

(4 ป) 
พ.ศ. 2562 – 2566 

5 21 มกราคม 2562 SolBridge 
International School 
of Business, Woosong 
University 

สาระสําคญัของความรวมมือ 
1. การใหทุนการศึกษาตอสาํหรับนักเรียน จํานวน 10 
ทุน  
2. การจัดโครงการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระยะสั้น 
3. ความรวมมืออ่ืนๆ ตามสมควร 

21 มกราคม 2562 – 21 
มกราคม 2567) 

6 4 มีนาคม 2562 วิทยาลัยดรุิยศลิป 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

1. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการจาก
บุคลากรของวิทยาลยัดุรยิศิลป เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนในการปรับปรุง สงเสริม การจัดการเรยีนการ
สอนดานดนตรี  
2.ดานการศึกษาตอของนักเรยีนแผนการเรียนศลิป – 
ดนตรี และการสนับสนุนทุนการศกึษา  
จากมหาวิทยาลัยพายัพ 
3. ความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนดนตรีนอก
เวลาเรียน การวางหลักสตูรโครงสราง รวมถึงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนใหมรีะบบตามมาตรฐานสากล 
จากสถาบันดนตรีของวิทยาลัยดุรยิศิลป 

(3 ป) 
4 มีนาคม 2562 – 3 

มีนาคม 2565 
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4.2.1.3 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู, หนวยงาน 
 

ลําดับ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

1. ภาษาไทย 1) หองพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมี
ความสามารถพิเศษดานภาษาไทย (Gifted)  

2) สวนวรรณคดี ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 5 
2. คณิตศาสตร 1) หองพัฒนาศักยภาพ

ทางคณิตศาสตร 
ใชสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร (Gifted) 

3.  วิทยาศาสตร 1) หองปฏิบัติการฟสิกส
  

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางฟสิกส สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

2) หองปฏิบัติการเคมี ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางเคมี สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

3) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ชีววิทยา 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 

4) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  

5) ห อ ง โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอน และฝกการปฏิบัตงิานเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร 
สําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5   

6) หองพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร 

ใชสําหรับจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร (Gifted science) 

7) สวนระบบนิเวศ และ
สวนสมุนไพร 

ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 5 

8) หองดาราศาสตร ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 
4. สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1) หองจริยธรรม 1) ใชจัดการเรียนการสอน รายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 

2) ใชเปนสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ของครูและบุคลากร 
นักเรียนทุกระดับช้ัน เชน การทําบุญตักบาตรทุกวันพระ 

2) เฮือนผญา 1) ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับวิถีชีวิต
ลานนา  

2) ใชเปนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ท่ีเลือกเรียน
กิจกรรมชมรมนวดแผนไทย 

3) เฮือนช่ืนทัศนา 1) ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 เก่ียวกับวิถีชีวิต
ลานนา 

4) วัดนอยพระบิดา 1) ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาทุกวันศุกรตนเดือน 
2) ใชเปนสถานท่ีเรียนคําสอนของนักเรียนคาทอลิก 
3) ใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา/พิธีกรรมคาทอลิก 

5. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1) หองพยาบาล ใชเปนสถานท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  
ครูและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

2) สนามบาสเกตบอล 1)  ใชเปนสถานท่ีสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 และนักเรียนระดับช้ัน ม.
5 ในภาคเรียนท่ี 2 

2)  ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาบาสเกตบอล สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3)  ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนกีฬาบาสเกตบอล สําหรับนักเรียน ครูและ

บุคลากรของโรงเรียน   
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ลําดับ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

3) สนามวอลเลยบอล 1) ใชเปนสถานท่ีสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2  

2) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนกีฬาวอลเลยบอล สําหรับนักเรียน ครูและ
บุคลากรของโรงเรียน   

4) สนามฟุตซอล 1) ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน 
ม.3 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาฟุตซอล สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน  
3) ใชสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีเลือกเรียนกิจกรรมชมรมฟุต

ซอล  
4) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนกีฬาฟุตซอล สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   
5) สนามเปตอง 1) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนเปตอง  สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ

โรงเรียน   
2) ใชเปนสถานท่ีในการแขงขันเปตอง สําหรับนักเรียน ในวันวิชาการ 
3) ใชเปนสถานท่ีในการออกกําลังกายของครูและบุคลากรของโรงเรียน 

6) หองเทเบิลเทนนิส 1) ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1   

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาเทเบิลเทนนิส สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนเทเบิลเทนนิส  สาํหรับนักเรียน ครูและบุคลากร

ของโรงเรียน   
7) สนามฟุตบอล/กรีฑา 1) ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) ของนักเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 
2) ใชเปนสถานท่ีทํากิจกรรมชมรมระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
3) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาฟุตบอล สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
4) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกรีฑา สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
5) ใชเปนสถานท่ีฝกซอมสําหรับนักกีฬาฟุตบอล แกหนวยงานภายนอกตางๆ ท่ีเขา

มาขอใชบริการ 
6) ใชเปนสถานท่ีในการจัดการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียน 
7) ใชเปนสถานท่ีในการจัดงานประจําปของโรงเรยีน 
8) ใชเปนสถานท่ีในการจัดงานปกมงฟอรตบานเฮา ของสมาคมศิษยเกา 

มงฟอรตวิทยาลัย 
9) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน   

8) หองกีฬาสแต็ค 1) ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา (กีฬาสแต็ค) ของนักเรียน
ระดับช้ัน ม.2 ในภาคเรียนท่ี 2 

2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาสแต็ค สําหรับนักกีฬาของโรงเรียน 
3) ใชเปนสถานท่ีเรียนชมรมกีฬาสแต็ค สําหรับนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 

2   
9) สระวายนํ้า 1) ใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1   
2) ใชเปนสถานท่ีในการฝกซอมกีฬาวายนํ้าและนักกีฬาโปโลนํ้า สําหรับนักกีฬาของ

โรงเรียน 
3) ใชเปนสถานท่ีในการทดสอบทักษะการวายนํ้าของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 



- 74 - 

 

 

ลําดับ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 
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10) ฟตเนส 1) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย  สําหรับนักเรียน นักกีฬา ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน  และบุคคลภายนอก 

11) สนามตะกรอ 1) ใชเปนสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 

2) ใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย/เลนตะกรอ  สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียน   

3) ใชเปนสถานท่ีแขงขันแชรบอล ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 4  
6. ศิลปะ 1) ห อ ง  St. Cecilia 

Music Hall 
ใชเปนสถานท่ีเรียนดนตรีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 และฝกซอมวง
ดุริยางคของโรงเรียน 

2) หองซอมดนตรี 1 ใชเปนสถานท่ีเรียนรายวิชา Voice ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
3) หองซอมดนตรี 2 ใชเปนสถานท่ีเรียนรายวิชาทฤษฏีดนตรี ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 
4) หองเปยโน ใชเปนสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และนักเรียนมัธยมศึกษา  

ปท่ี 4 – 6 แผนการเรียนศิลปดนตร ี
5) หองดนตรีไทย/ดนตรี

พ้ืนเมือง/ เครื่องสาย 
ใชเปนสถานท่ีเรียนดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนเมือง และเครื่องสาย ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 5 

6) หองนาฏศิลป 1 ใช เปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิ บัติการดานนาฏศิลป  ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 4 

7) หองนาฏศิลป 2 ใช เปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิ บัติการดานนาฏศิลป  ของนักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 

8) หองศิลปะ ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการดานศิลปะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

9) ห อ ง เ ค รื่ อ ง ส า ย
ตะวันตก 

ใชเปนสถานท่ีเรียนปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก 

7.  การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลย ี

1) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 1 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

2) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 2 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

3) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 3 

1) ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  
2) ใชเปนสถานท่ีเรียนหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
3) ใชเปนสถานท่ีเรียนกิจกรรมชมรมหุนยนต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
– 4 

4) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 4 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

5) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 5 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 

6) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 6 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 

7) ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
English Program 

ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 แผนการเรียน English Program 

8) หองโครงงานเกษตร ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกทําโครงงานเกษตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 – 4  
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กลุมสาระ 
การเรียนรู 

แหลงเรียนรู ใชเรียนรู 

9) หองคหกรรม ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัติการทางดานคหกรรม เชน การทําอาหารคาว-
หวานตาง ๆ  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 – 3 

10) สวนเกษตร ใชเปนสถานท่ีเรียนและฝกปฏิบัตกิารทางดานการเกษตร เชน การปลูกผักไรดิน(ปลกู
พืชไฮโดรโปนิกส) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2–3 

11) ระบบ E-Leaning ใชระบบ E-Leaning สราง Course Online ในวิชาคอมพิวเตอร ม .1-ม.6 ให
นักเรียนเขาไปทําใบงาน สื่อ Upload file แบบทดสอบ 

8. ภาษาตางประ
เทศ 

1) ศู นย ภ าษา ศิ ลป ะ
และวัฒนธรรมจีน/
ห อ ง เ รี ย น ข ง จื่ อ
โร ง เรี ย น ม งฟ อร ต
วิทยาลัย 

ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 
6 แผนการเรียนศิลปภาษาจีน 

2) หองพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 

ใชเปนสถานท่ีเรียนสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Gifted) ดานภาษาอังกฤษ  

3) ศูนยภาษาญี่ปุน ใชเปนสถานท่ีเรียนสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Gifted) ดานภาษาญี่ปุน 

4) ศูนยการเรียนการ
สอนภาษาฝรั่ งเศส 
ตามกรอบมาตรฐาน
ยุโรป DELF A1/A2 

ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 
6 แผนการเรียนศิลปภาษาฝรั่งเศส และ ชมรมฝรั่งเศส 

9. รวมกันของทุก
กลุมสาระการ

เรียนรู 

1) หองสมุดกลาง ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 สําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสําหรับผูปกครองท่ีเขามาใชบริการ 

2) ห อ ง ส มุ ด  English 
Program 

ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 สําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสําหรับผูปกครองท่ีเขามาใชบริการ 

3) ห อ ง Computer 
Learning Center 
(CLC) 

1) ใชเปนหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
– 6 สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  

2) ใชสําหรับจัดอบรม (In-services Training) 
4) หองประชุมแอมบรอสิ

โอ    
1) ใชสําหรับประชุมประจําเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) ใชสําหรับการเขียน Dictation ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 
3) ใชสําหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) ใชสําหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 
5) ใชสําหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร 
6) ใชสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายนอกในการประชุมสัมมนาตาง ๆ  

5) หองประชุมอันโตนีโอ 6) ใชสําหรับประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) ใชสําหรับจัดการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8) ใชสําหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 

ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 
9) ใชสําหรับการประชุมผูปกครองแผนการเรยีน English Program 
 
 

6) หองแนะแนว 1) ใชเปนสถานท่ีในการใหคําปรึกษาดานการเรียนของนักเรียนทุกระดบัช้ัน  
2) เปนสถานท่ีใหคําปรึกษาแกผูปกครอง ในดานการเรยีน การดูแลและอบรม

นักเรียน ท่ีเขามาขอคําแนะนําปรกึษา  
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7) หองอภิบาล ใชสําหรับปฏิบัติงานในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมอันพึงประสงค ตามจิตตารมณของนักบุญมงฟอรต โดยใหนักเรียนทุก
ระดับช้ันท่ีสนใจ ไดเรียนรูและนําไปปฏิบัติไดจริง ดังน้ี 
1) สงเสริมและใหความรูแกนักเรียนใหเปนผูท่ีมีพัฒนาวุฒิภาวะของตน  ดวยการ

ตื่นตัวและรวมเจริญชีวิตของตนพรอมกับผูอ่ืนในสภาพแหงความเปนจริงของ
สังคมท่ีตนมีสถานภาพอยู  อยางมีสติสัมปชัญญะ 

2) เสริมสรางและสงเสริมใหนักเรียนมีเทคนิคในการดํารงชีวิตในสังคมโลกไดอยาง
ภาคภูมิ บนพ้ืนฐานของความดีและยุติธรรม สามารถรวมใชชีวิตกับผูคนดวยความ
ซื่อสัตย  มีวิริยะ อุตสาหะ มองเห็นความดีในทุกเหตุการณ  เพ่ือจรรโลงโลกและ
มนุษยชาติใหพัฒนาตอไป 

3) เสริมสรางใหนักเรียนมีทาทีท่ีถูกตองตอประเด็นตางๆ ในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

8) หองประชุมเซราฟน 1) ใชสําหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 
ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

9) หองประชุมเซนตแมรี ่ 2) ใชสําหรับจัดติวโดยอาจารยพิเศษ ใหแกนักเรียนคาบ TC ระดับช้ันมธัยมศึกษา 
ปท่ี 5 และคาบเรยีนสงเสริมวิชาการใหแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 

10) หองประชาสัมพันธ 1) ใชสําหรับใหนักเรียนไดประกาศเสียงตามสาย และทํากิจกรรมเขาแถวเคารพ 
ธงชาติ 

11) หองวิทยบริการ 1) ใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมีเดีย Graphic และ New Media 
เชน การผลิต Dictation, E Leaning และสื่อสิ่งพิมพตางๆ  

2) ใชพัฒนาทักษะผูเรียน ดานสื่อ และเทคโนโลยีท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
3) ใชเปนแหลงเรียนรูดานมัลตมิีเดยี (สถานีเรียนรู MCTV 

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

คอมพิวเตอร 
(Computer 
Learning 
Center) 

1) ใชสําหรับใหนักเรียน ครูและบุคลากร ในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
2) ใชสําหรับใหบริการดานการซอมบํารุงรักษาและดูแลดานฮารดแวร 
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 4.2.2 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

  4.2.2.1 สถิติการเขาใชบริการหองสมุด และ บริการยืม – คืน หนังสือ ปการศึกษา 2561 

  

ท่ี เดือน 

 เขาใชบริการ (คร้ัง)   ยืม - คืน หนังสือ (เลม)  กิจกรรม
สงเสริมการ
อาน (ครั้ง) 

 หองสมุด
กลาง  

 หองศูนย
การเรียนรู  

 หองสมุด 
EP  

 รวม  
 หองสมุด

กลาง  
 หองสมุด 

EP  
 รวม  

1  พฤษภาคม 2561     4,519         808        -         5,327  
       

238  
      -    

       
238  

0 

2  มิถุนายน 2561     9,868      1,936        88     11,892  
       

473  
      31  

       
504  

100 

3  กรกฏาคม 2561     9,758      1,458      108     11,324  
       

633  
      21  

       
654  

125 

4  สิงหาคม 2561    11,473      2,090      128     13,691  
       

874  
      21  

       
895  

130 

5  กันยายน 2561    10,477      1,587      106     12,170  
       

758  
      25  

       
783  

100 

6  ตุลาคม 2561     6,758      1,327        95       8,180  
       

462  
      24  

       
486  

212 

7  พฤศจิกายน 2561     9,774      1,557      104     11,435  
       

674  
      27  

        
701  

184 

8  ธันวาคม 2561     4,423         483        26      4,932  
       

215  
      19  

       
234  

90 

9  มกราคม 2562     3,356         789        25       4,170  
       

441  
      15  

       
456  

200 

10  กุมภาพันธ 2562     3,412         844        18       4,274  
       

352  
      12  

       
364  

120 

11  มีนาคม 2562        468          61        20         549  
       

211  
      10  

       
221  

0 

12  เมษายน 2562                -                 -      

ยอดรวม  74,286   12,940     718    87,944    5,331     205    5,536  1,261 
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  4.2.2.2 สถิติการใชหองสนับสนุนการเรียนการสอน และการใหบริการสารสนเทศอ่ืนๆ 
 
 1). งานบริการ อบรมและติดตามระบบSWIS และสารสนเทศ 
 

รายการ การใหบริการ
ระบบ SWIS 

การโพสภาพ
ในระบบ SWIS 

การโพสขาว ใน
ระบบ SWIS 

การโพสวีดีโอ ใน
ระบบ SWIS & 

YOUTUBE 

การโพสขาวสารใน 
Line @ Montfort 

college 

การติดตามสารสนเทศ รวม 

พฤษภาคม 2561 25 15 9 4 17 1                71  
มิถุนายน 2561 33 106 80 6 40 1              266  
กรกฎาคม 2561 26 57 41 1 29 1              155  
สิงหาคม 2561 28 90 38 3 33 1              193  
กันยายน 2561 13 77 21 4 21 1              137  
ตุลาคม 2561 16 43 16 7 19 1              102  

พฤศจิกายน 2561 10 82 25 5 46 1              169  
ธันวาคม 2561 8 39 12 7 23 1                90  
มกราคม 2562 12 62 31 6 26 1              138  

กุมภาพันธ 2562 7 67 25 3 23 1              126  
มีนาคม 2562 3 10 5 2 11 1                32  
เมษายน 2562                            -    

รวม                        1,479  
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 2). งานการผลิตสื่อการเรียนการสอน ผลิตสื่อประชาสัมพันธฯ 
 

รายการ ผลิตและออกแบบ
กราฟก 

ผลิตส่ือมัลติมีเดีย ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ถายรูปและพริ้นรูป
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
(ชมรม mctv) 

รวม 

พฤษภาคม 2561 15 10 8     1,000  3            1,036  
มิถุนายน 2561 25 30 17     1,000  6            1,078  
กรกฎาคม 2561 16 24 15 150 6              211  
สิงหาคม 2561 5 15 8 200 5              233  
กันยายน 2561 10 30 5 450 3              498  
ตุลาคม 2561 8 12 36 235 13              304  
พฤศจิกายน 2561 35 46 45 65 5              196  
ธันวาคม 2561 12 8 3 40 3                66  
มกราคม 2562 15 12 6 65 5              103  
กุมภาพันธ 2562 6 20 2 86 3              117  
มีนาคม 2562 5 6 2 35 4                52  
เมษายน 2562                          -    

รวม                      3,894  
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 3). งานติดต้ัง ตรวจเช็ค ซอมบํารุง อุปกรณโสตฯ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
 

 
 

รายการ 

ตรวจเช็ค
และ

ซอมแซม
บํารุงรักษา
อุปกรณโสต

ฯ 

งานติดตั้ง
อุปกรณโสต

ฯ 

ซอมบํารุง/
ตรวจเช็ค
กระดาน
แอคทีฟ
บอรด 

ตรวจเช็ค
และ

ซอมแซม
บํารุงรักษา

คอมพิวเตอร 

งานติดตั้ง
คอมพิวเตอร/
เครื่องพิมพ 

การบริการหอง
ประชุม 

ซอมบํารุง
ระบบ กลอง
วงจรปด / 
ตรวจสอบ 

การยืม-คืน
อุปกรณโสตฯ
และอุปกรณ
เทคโนโลยี 

 
 
 

รวม 

พฤษภาคม 2561 19 4 8 96 36 34 0 3           200  
มิถุนายน 2561 37 4 15 225 32 122 2 1           438  
กรกฎาคม 2561 20 4 10 192 24 116 15 1           382  
สิงหาคม 2561 24 7 6 147 18 92 36 2           332  
กันยายน 2561 32 21 5 120 22 117 25 2           286  
ตุลาคม 2561 26 12 3 57 8 58 12 4           180  

พฤศจิกายน 2561 17 13 2 95 17 97 28 1           238  
ธันวาคม 2561 9 13 2 45 5 86 10 3           149  
มกราคม 2562 16 14 4 61 9 62 19 2           187  

กุมภาพันธ 2562 48 5 2 38 6 47 8 3           157  
มีนาคม 2562 38 7 0 16 5 42 0 0           108  
เมษายน 2562                            -    

รวม                        2,657  
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 4). งานระบบเครือขายและแมขาย 
 

       รายการ การเขาชมเวปไซด
โรงเรียน 

การเขียนโปรแกรม จัดทําบัตรประจําตัว
นักเรียน 

จัดทําบัตรสมาชิกสระ
วายน้ํา 

รวม 

พฤษภาคม 2561    52,059  10 0 1         52,069  
มิถุนายน 2561    50,643  8 1 0         50,652  
กรกฎาคม 2561    60,583  13 7 1         60,603  
สิงหาคม 2561    55,489  17 102 1         55,608  
กันยายน 2561    57,810  17 10 0         57,837  
ตุลาคม 2561    62,370  14 2 2         62,386  

พฤศจิกายน 2561    45,156  15 41 0         45,212  
ธันวาคม 2561    62,562  3 2 0         62,567  
มกราคม 2562    43,736  8 7 0         43,751  

กุมภาพันธ 2562    40,375  15 2 0         40,392  
มีนาคม 2562    54,684  10 0 0         54,694  
เมษายน 2562                       -    

รวม               585,771  
 
 
 
 
 
 



82 

 

 

4.3  การพัฒนาบุคลากร 
 

4.3.1 ตาราง สารสนเทศงานบริหารบุคคล ประจําปการศึกษา 2561 

สรุปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
 

N=209 คน 
จํานวนชั่วโมง จํานวนคน 

รวม 
เดือน  0-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36 ขึ้นไป 
พฤษภาคม 61-มีนาคม 62 1 1 0 3 8 21 175 209 

 
 

 
 
 

รายการ จํานวนคร้ัง คิดเปนรอยละ 

อบรม สัมมนาภายในโรงเรียน 17 13.60 

อบรมสัมมนาภายนอกโรงเรียน 80 64.00 

อบรม สัมมนาตามนโยบายมูลนธิิฯ 10 8.00 

In-Service Training 7 5.60 

ศึกษาดูงาน 11 8.80 

รวม 125 100.00 
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4.4 ตารางแสดงการสัมพันธกับชุมชน ปการศึกษา 2560 

          

เดือน 

โรงเรียนสนับสนุนหนวยงานภายนอก 
หนวยงานภายนอกสนับสนนุกจิกรรมของโรงเรียน 

ร.ร.ใหความรวมมือ ร.ร.สนับสนนุกิจกรรม 

หนวยงานภายนอก ของหนวยงานภายนอก (จํานวนครั้ง) 

คร้ัง คน คร้ัง จํานวนเงิน ศิษยเกา ผูปกครอง ชุมชน อ่ืนๆ รวม 

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

 มิ.ย.60 40 6,802 3           82,532  1 1 0 0 2 

 ก.ค.60 32 2,593 4           11,000  1 0 0 0 1 

 ส.ค.60 21 4,698 6           29,250  1 3 9 6 19 

 ก.ย.60 8 670 2             6,360  5 4 8 0 17 

 ต.ค.60 10 331 1           10,000  1 2 3 0 6 

 พ.ย.60 12 6,874 4         208,500  1 1 0 0 2 

 ธ.ค.60 4 746 1             1,500  2 2 0 6 10 

 ม.ค.61 5 171 165         185,108  3 1 5 7 16 

 ก.พ.61 7 2,458 5           29,360  3 7 2 4 16 

 มี.ค.61 2 72 5             9,000  3 2 3 0 8 

 เม.ย.61 - - - - - - - - - 

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

งานประชาสัมพันธและสัมพันธชมุชน   ฝายธุรการ-การเงิน   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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สารสนเทศดานท่ี 5 
สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
 

5.1 ผลการพัฒนาตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2561 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามสถานศึกษากําหนด 

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

3.2 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
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1) จุดเดน จุดควรพัฒนา 
จุดเดน 
1. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร มีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม  
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนา เขารวมการสอบวัดคณุภาพผูเรียนทางดานภาษาตางประเทศตามท่ีเรยีนในแตละโปรแกรม เชน 
ภาษาอังกฤษสอบ Cambridge Standard  ภาษาจีนสอบ YCT/HSK  ภาษาญี่ปุนสอบ JLPT  ภาษาฝรั่งเศส DELF  Standard 
เปนตน 

ผูเรียนมีผลงานท่ีไดรับรางวัลอยางหลากหลาย ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 11 เมษายน 2562 

 
 
3. ผูบริหารกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน 
4. โรงเรียนมีการดาํเนินการพัฒนาหลักสตูร การนิเทศการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลโดยมีเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบความสอดคลองของหลกัสูตร การเรยีนการสอนและการวัดผลประเมินผล มีการสรุปรายงานผลสะทอนการดําเนินงาน
อยางชัดเจน54. โรงเรียนมีการนําโปรแกรม SWIS (School Web-based Information System) มาใชในการบริหารจดัการ
ภายในโรงเรียน 
5. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอม ปรับปรุงภมูิทัศน อาคารสถานท่ี ใหมีสภาพแวดลอมบรรยากาศรมรื่น ปลอดภัย สงเสรมิการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและคุมคา  
 

รายการ ระดับท่ีไดรับ 
 นานาชาติ ประเทศ ภาค จังหวัด 

1. กลุมสาระภาษาไทย 0 8 60 15 
2. กลุมสาระคณิตศาสตร 0 1 10 0 
3. กลุมสาระวิทยาศาสตร 1 27 43 3 
4. กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

0 4 2 8 

5. กลุมสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 0 1 12 21 
6. กลุมสาระศิลปะ 0 5 1 4 
7. กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

0 7 14 3 

8. กลุมสาระภาษาตางประเทศ 0 12 12 34 
9. แผนการเรียน English Program  0 0 1 3 
10. ผลการสอบ O-NET ระดับชัน้  
ม.3 คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร  

0 13 0 0 

11.ผลการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสาตร 

0 10 0 0 

12. ผลการสอบ Cambridge 
Checkpoint คะแนนภาพรวม 
(Overall) เต็มสูงสุดในระดับ “ดีเลิศ” 
(Excellent) 

9 0 0 0 

13. สอบชิงทุนการศึกษา 14 3 0 0 
14. อ่ืนๆ 2 9 12 1 

รวม 12 97 167 92 
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6. ครูผูสอนมีการออกแบบการจัดการเรยีนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 
เชน การสอนแบบโครงงาน / วิจัย / สรางสรรคนวัตกรรม การจดัการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา เปนตน 
7. ครูผูสอนมีการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ มคีูมือการวัดผลประเมินผล มีการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล และ
กําหนดเกณฑการประเมิน มีคณะกรรมการนิเทศการการตรวจสอบ/กํากับติดตาม ตรวจเช็คความสอดคลองกับหลักสูตร อยาง
ตอเน่ือง 
8. โรงเรียนมเีครือขายและองคกรท้ังในและตางประเทศท่ีสงเสริมใหมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูทางดานภาษา วัฒนธรรมและการทํา
ขอตกลงรวมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน (MOU) ไดแก ประเทศจีน ญี่ปุน นิวซีแลนด สิงคโปร  
จุดควรพัฒนา 
1. การปลูกฝงผูเรียนใหรักษาความสะอาด สมบัติสวนรวม เชน การท้ิงขยะลงในถังขยะ  การไมขีดเขียนบนโตะ หรือผนังอาคาร
เรียน เปนตน 
2. การประชุมติดตามงานจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานอยางเปนระบบ  
3. ผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเครื่องมือ
ในการประเมินผล ใหถูกตอง  
4. การทบทวนกระบวนการสงเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการเขาใชการบริหารจัดในระบบ SWIS 
แผนงาน โครงการ ใหครบกระบวนการ PDCA ใหถูกตองสมบูรณ 
5. การใชสื่อในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย และนําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เพ่ือ
สงเสริมวัฒนธรรม ภูมิปญญาในทองถ่ินและรักความเปนไทย 
2) แนวทางการพัฒนา 
1. ฝายกิจการนักเรียน งานสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน ครูระดับช้ัน ครูประจําช้ันและผูเก่ียวของควรการปลูกฝงผูเรียนใหรักษา
ความสะอาด สมบัติสวนรวม เชน การท้ิงขยะลงในถังขยะ  การไมขีดเขียนบนโตะ หรือผนังอาคารเรียน เปนตน 
2. หัวหนาฝายทุกฝายควรประชุมติดตามงานจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานอยางเปนระบบ  
3. ผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมทบทวนการประเมินสรุปโครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเครื่องมือ
ในการประเมินผล ใหถูกตอง  
4. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผูเก่ียวของ ควรทบทวนกระบวนการสงเสริมพัฒนา การติดตามตรวจสอบใหผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเขาใชการบริหารจัดในระบบ SWIS แผนงาน โครงการ ใหครบกระบวนการ PDCA ใหถูกตองสมบูรณ 
5. ครูผูสอนควรมีการใชสื่อในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย และนําภมูิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรยีน เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม ภมูปิญญาในทองถ่ินและรักความเปนไทย 
3) ความตองการชวยเหลือ 
 
- 
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5.2  มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ คาเปาหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน 
คาเปาหมายท่ีกําหนด 

(รอยละ/ระดับคุณภาพ) 
คาเปาหมายท่ีดําเนินการได 

(รอยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
1.มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ 

89.00 90.67  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

87.00 88.33 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 90.00 92.50 
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85.00 92.50 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 81.00 93.20 
6. มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 85.00 88.15 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามสถานศึกษากําหนด 93.00 99.82 
2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 91.00 92.15 
3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 97.56 
4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 87.00 88.89 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน  

91.00 95.00 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90.00 96.70 
2.3ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

89.00 94.47 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90.00 90.67 
2.5จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

94.00 96.00 

2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู 

90.00 90.72 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ   
3.1จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริงและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

85.00 90.66 

3.2ใชสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 87.00 87.19 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 92.00 93.64 
3.4ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรยีน 91.00 90.60 
3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

89.00 90.74 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
ระดับคะแนน คารอยละ ระดับคุณภาพ 

1 0.00 – 59.99 กําลังพัฒนา 
2 60.00 – 69.99 ปานกลาง 
3 70.00 – 79.99 ด ี
4 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 
5 90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 

 
5.3  สรุปการสํารวจความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders) ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

 ปการศึกษา 2561 

ผูท่ีเกี่ยวของตอการจัด
การศึกษา 

ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 
(คาเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน) 

ดาน
นโยบาย
และการ

บริหารจัด
การศึกษา 

ดาน
หลักสูตร
วิชาการ 

ดานครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

ทางการ
ศึกษา 

ดาน
นักเรียน 

ดานอาคาร
สถานท่ี
และ

สิ่งแวดลอม 

คาเฉลี่ย
รวม 

รอยละ แปลผล 

1.  ผูปกครอง 4.08 4.09 4.10 4.16 4.02 4.09 81.80  มาก 
2.  นักเรียน 3.87 3.87 3.89 4.02 3.85 3.90 78.00  มาก 
3.  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.90 3.92 3.88 3.77 3.83 3.86 77.20  มาก 

4.  ประชาชนท่ัวไป 4.20 4.30 4.12 4.23 4.21 84.25  มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย/รอยละ โดยรวม 4.02 80.31  มาก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

คําส่ัง  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ท่ี   6 / 2561 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 
…………………………..……………………………..…………………………… 

 ดวยทางโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดทําระบบการบริหารงานสารสนเทศ ของโรงเรียน
ประจําปการศึกษา 2561  เพ่ือใหการดําเนินงานรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศโรงเรียน เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหนาท่ี ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการดําเนินงานและพิจารณา
ขอมูลสารสนเทศของโรงเรยีนกอนเผยแพร ประกอบดวย   
 

1.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน ประธาน 
1.2 ภราดาศราวุธ ยุชมภ ู รองประธาน 
1.3 มาสเตอรโชยวัฒน บุญเลิศ กรรมการ 
1.4 มาสเตอรสุวรรณ อินทรชิต กรรมการ 
1.5 มาสเตอรธีรกัทร วิโรจนสกุล กรรมการ 
1.6 มาสเตอรบุญเทง เถระ กรรมการ 
1.7 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ 

 
  

2. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาท่ี ประสานงาน รวบรวม และจําทําระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียนและฝายท่ีตน
สังกัด เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ และคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตอง พรอม
เผยแพรขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันในรูปแบบตางๆ แกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย 
 
 2.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธาน 
 2.2 มาสเตอรฤทธิยา ศรีสวนจิก รองประธาน 
 2.3 มาสเตอรสงกรานต โชยวิวัฒนมงคล กรรมการ 
 2.4 มาสเตอรธีระพงษ มณีวรรณ กรรมการ 
 2.5 มาสเตอรรังสรรค พรพัฒนา กรรมการ 
 2.6 มาสเตอรอภิชาต ิ ใจอินผล กรรมการ 
 2.7 มาสเตอรสุรชัย แสนทอน กรรมการ 
 2.8 มาสเตอรสุพจน เทียมยศ กรรมการ 

 
 



 

 

 
 

2.9 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ 
2.10 ครูญาดา กะราม กรรมการ 
2.11 ครูกมลวรรณ ทะหัน กรรมการ 
2.12 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ 
2.13 มาสเตอรจักรกริช สาระขันธ กรรมการ 
2.14 ครูวรพิซชา ยาวงค กรรมการ 
2.15 ครูมยุรี ทรายแกว กรรมการ 
2.16 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ 
2.17 ครูโนริโกะ โอ% กรรมการ 
2.18 มาสเตอรธราดร จันทรแสง กรรมการและเขลานุการ 

 
 

3.  คณะกรรมการจัดทําขอมูลสารสนเทศ มีหนาท่ี จัดทําขอมูลสารสนเทศตามหัวขอท่ีรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
ตรวจสอบความถูกตอง และสงขอมูลสารสนเทศใหคณะกรรมการดําเนินงานฝายท่ีตนสังกัด ประกอบดวย  

 

หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

1.1  ขอมูลท่ัวไป  

  1.1.1 ช่ือ  ท่ีตั้ง  สังกัดเขตพ้ืนท่ี และระดับช้ันทีเปดสอนของสถานศึกษา ครูอรณุีและ 

  1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา ครูพรรณวิไล 

  1.1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบายของสถานศกึษา  

    1.1.3.1 ปรัชญา  

    1.1.3.2  วิสัยทัศน  

    1.1.3.3  วัตถุประสงค  

    1.1.3.4  เปาหมาย  

    1.1.3.5  นโยบาย  

  1.1.4  โครงสรางการบรหิารงานของสถานศึกษา  

    1.1.4.1 แผนภูมโิครงสรางของบรหิารงาน  

    1.1.4.2 รายช่ือคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  

  1.1.5 ขอมูลเก่ียวกับอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา  

    1.1.5.1  อาคารเรยีน ครูเดือนเพ็ญ 

    1.1.5.2  อาคารประกอบ  

    1.1.5.3  สนามกีฬาและลานกิจกรรม   

  1.1.5.4  แหลงสงเสริมการเรียนรู  

  1.1.5.5  จุดบริการนํ้าดื่ม   



 

 

  1.1.5.6  ถังดับเพลิง  

    1.1.5.7  กลองวงจรปด ม ธีรพงษ 

1.2  ขอมูลนักเรียน  

  1.2.1 จํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน และเพศ ครูพิมพลภัสร 

  1.1.2 จํานวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ ครูพวงไพร 

    1.2.2.1  จํานวนนักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกาย  

    1.2.2.2  จํานวนนักเรียนท่ีมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามยั  

  1.2.3 จํานวนนักเรียนท่ีมีความแตกตางจากนักเรียนปกต ิ ม.นิคม 

    1.2.3.1  จํานวนนักเรียนท่ีมีปญญาเลิศ  

    1.2.3.2  จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองและเรียนรวมในช้ันเรียน  

    1.2.3.3  จํานวนนักเรียนท่ีมีความตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  

  1.2.4 จํานวนนักเรียนแทรกช้ัน ลาพักการเรียน และลาออกระหวางปการศกึษา ครูพิมพลภัสร 

  1.2.5 จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสตูร  

  1.2.6 ตารางเปรียบเทียบจํานวนนักเรยีน ปการศึกษา 2558  ถึงปการศึกษา 2560  

  1.2.7 สถิติการมาเรียนของนักเรียน จําแนกเปนระดบัช้ัน มาสเตอรสิริโรจน 

1.3  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.1 จํานวนครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

  1.3.2 จํานวนครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูสุทธิรักษ และ 

  1.3.3 จํานวนครูตางประเทศ ม.ศักบดินทร 

  1.3.4 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.5 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  1.3.6 การมาปฏบัิติหนาท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1.4  ขอมูลสภาพชุมชน  

  1.4.1 สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรียน ม.ไชยวัฒน 

  1.4.2 ขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครอง ครูพิมพลภัสร 

  1.4.3 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน ม.ไชยวัฒน 

1.5 เกียรติยศและผลงานท่ีไดรับรางวัล ปการศึกษา 2559 ม.ญาณินและครูจดิาภา 

 1.5.1  ผลงานท่ีไดรับรางวัลของสถานศึกษา/ผูบริหาร/คร/ูบุคลากรทางการศึกษา งานธุรการ 5 ฝาย 

  1.5.2 ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียน  

    1.5.2.1  ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียนจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ครูจิตทิวาและ 
ม.จักรกริช 

    1.5.2.2  ผลงานท่ีไดรับรางวัลของนักเรียนดานกีฬา  จําแนกตามประเภทกีฬา 
 

ครูนงนภัทร 



 

 

1.6  การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา และชมุชน ครูฤทัยวรรณ และ 

  1.6.1 รายช่ือคณะกรรมการรวม 4 ฝาย ม.ไชยวัฒน 

  1.6.2 รายช่ือคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน  

  1.6.3 รายช่ือคณะกรรมการนักเรียน ม.ธัชธาริน 

   1.6.4 รายช่ือคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ ม.ไชยวัฒน 

  1.6.5 รายช่ือคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ม.ไชยวัฒน 
 

หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน  

2.1  ผลการเรียนเฉลี่ยรอยละของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ม.พีรพงษ 

2.2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

2.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  

2.4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  

2.5  ผลการประเมินสมรรถนะของผูเรียน  

2.6  การสอบวัดความรูทางวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล  

   แหงประเทศไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

2.7  จํานวนผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จําแนกตามกลุมกจิกรรม ม.ธัชธารนิ และ 

  2.7.1 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูนงนภัทร 

    จําแนกตามกลุมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560  

  2.7.2 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

    จําแนกตามกลุมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  

  2.7.3 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน    

    จําแนกตามกลุมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560  

  2.7.4 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน    

    จําแนกตามกลุมกิจกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560   

2.8  จํานวนผูเรียนท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

  2.8.1 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  

  2.8.2 จํานวนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีผานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 3 สารสนเทศเพ่ือการบริหารดานวิชาการ  

3.1  หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา ครูพุทธชาดิ 

  3.1.1 วิสัยทัศน ครูพุทธชาด 

  3.1.2 จุดหมายของหลักสตูร  

  3.1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ครูพุทธชาด 

  3.1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค  

  3.1.5 โครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา  

  3.1.6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูโนรโิกะ 

3.2  การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  

 3.2.1 การวัดผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู ม.พีรพงษ 

 3.2.2 การประเมินการอานคิดวิเคราะห  

 3.2.3 การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค  

 3.2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 3.2.5 เกณฑการจบการศึกษาตามระดับช้ัน    

    3.2.5.1   เกณฑการจบระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนตน  

    3.2.5.2   เกณฑการจบระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 3.2.6 ข้ันตอนการตรวจสอบเวลาเรียน  

 3.2.7 แนวปฏิบัติการแกไขผลการเรียน  

3.3 การนิเทศการสอน ครูสมรักษ 

3.4  งานวิจัย  

  3.4.1 งานวิจัยในช้ันเรียนของคร ู ครูธีริศรา 

  3.4.2 งานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ครูธีริศรา 
 

หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 4 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

4.1  การจัดสรรงบประมาณและผลการดําเนินงานตามแผนฯ  

  4.1.1 ขอมูลงบประมาณ ครูศศิธร (ตัน) 

    4.1.1.1  จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แยกตามฝาย)  

    4.1.1.2  สัดสวนของงบประมาณ  

  4.1.2 รายงานผลการดําเนินงาน ครูพรรณวิไล 

    4.1.2.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

    4.1.2.1  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป   



 

 

4.2 สภาพบรรยากาศการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรู  

  4.2.1  การใหบริการดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแกผูเรียน ครูพวงไพร 

    4.2.1.1  สถิติการใหบริการของหองพยาบาล จําแนกตามระดับช้ัน  

    4.2.1.2  สถิติการใหบริการของหองพยาบาล จําแนกตามอาการของโรค ครูพวงไพร 

  4.2.2 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน หรอื ภูมิปญญาทองถ่ิน  

    4.2.2.1  รายช่ือของแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรยีน หรือภมูิปญญาทองถ่ิน ม.จิตธิวา 

    4.2.2.2  บุคลากรท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญบรรยายพิเศษ  ปราชญชาวบาน/ ครูจิตธิวา 

  4.2.3 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  

    4.2.3.1  สถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน ครูกมลวรรณ 

    4.2.3.2  ขอมูลจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพริ้นเตอร ม.ฤทธิยา 

       4.2.3.2.1  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอน  

       4.2.3.2.2  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชเพ่ือการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

       4.2.3.2.3  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชภายในหนวยงานตางๆ  

       4.2.3.2.4  เครื่องพริ้นเตอร ใชภายในหนวยงานตางๆ  

       4.2.3.2.5  การเขาชมเว็บไซดโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั  

    4.2.3.3  การใหบริการของหองสมุด ครูเจริญศร ีและ 

       4.2.3.3.1  การใหบริการหองสมุด จําแนกรายเดือน ครูรุงอรณุ 

       4.2.3.3.2  การใหบริการยืม-คืนหนังสือ จําแนกรายเดือน  

       4.2.3.3.3  การใชหองสนับสนุนการเรยีนการสอน  

4.3 การพัฒนาบุคลากร ม.ญาณิน และ 

  4.3.1 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จาํแนกช่ัวโมง ครูจิดาภา 

  4.3.2 การพัฒนาตนเองของบุคลากร จาํแนกประเภทการอบรม  

  4.3.3 การอบรม In-Service Training Program  

  4.3.4 การศึกษาตอของบุคลากร  

 4.3.5 การสงแฟมสะสมงาน (Portfolio)  

4.4 ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

  4.4.1 การเขามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือขอใชสถานท่ีภายในโรงเรียน ครูฤทัยวรรณ 

  4.4.2 การใหความรวมมือกับกิจกรรมและหนวยงานภายนอก งานธุรการ 5 ฝาย 

  4.4.3 โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภายนอก  

  4.4.4 หนวยงานภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  

 4.4.5 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะหฯ ครูสุทธิฉันท 

    
 



 

 

หัวขอสารสนเทศ ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 5 สารสนเทศเพ่ือการรายงาน  

5.1  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ครูอรณุ ี

5.2  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา  

  5.2.1 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  

  5.2.2 วิเคราะหปจจัยจากผลการประเมนิ ครูอรณุ ี

  5.2.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

5.3  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา  

5.4  สรุปการสํารวจความพึงพอใจของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders)  ครูธีริศรา 

   ตอการจัดการศึกษาในดานตางๆ ของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย    

 

4. คณะกรรมการดําเนินงานจัดเก็บสารสนเทศของโรงเรียนผานระบบ SWIS  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
จัดทําสารสนเทศของฝายท่ีสังกัด โดยรวบรวมผานระบบ SWIS และระบบอ่ืนๆ ตลอดจนติดตามประสานงานกับ

หนวยงานตางๆ แลวสรุปผลการดําเนินงานสงใหกับ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในวันเวลาท่ีกําหนด และหัวหนาฝายท่ี
สังกัด โดยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในแตละฝาย ดังนี้ 

 4.1 มาสเตอรฤทธิยา  ศรีสวนจิก   ประธาน 
 4.2 มาสเตอรธราดร  จันทรแสง   รองประธาน 
 4.3 ครูญาดา    กะราม      กรรมการ 
4.4 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ 
4.5 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ 
4.6 ครูวรพิชา ยาวงค กรรมการ 
4.7 มาสเตอรจักรกริช สาระขันธ กรรมการ 
4.8 ครูเดือนเพ่ืญ ตากันทะ กรรมการ 
4.9 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ 
4.10 ครูโนริโกะ โอขั กรรมการ 
4.11 ครูมยุรี ทรายแกว กรรมการและ

เลขานุการ 
5. คณะกรรมการกล่ันกรองและตรวจสอบความถูกตอง มีหนาท่ี กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

สารสนเทศในฝายของตนเองท่ีรับผิดชอบทุกหัวขอ โดยลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย 
 

5.1 ครูดาริษา แสงสินธ ประธาน 
5.2 ครูคติธร ดําวินิจ กรรมการ 
5.3 มาสเตอรนิคม พุทธิมา กรรมการ 
5.4 ครูดวงมณี คําปาแลว กรรมการ 
5.5 มาสเตอรฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการและ

เลขานุการ 
 

 



 

 

6. คณะกรรมการจัดทํารูปเลม มีหนาท่ีประสานงานและอํานวยความสะดวกดานขอมูลในการจัดทํารูปเลม 
สารสนเทศของโรงเรียนใหครบถวนสมบูรณเพ่ือนําเผยแพรตอไป 

6.1 มาสเตอรฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน 
6.2 มาสเตอรรังสรรค พรพัฒนา กรรมการ 
6.3 มาสเตอรธีระพงษ มณีวรรณ กรรมการ 
6.4 มาสเตอรธราดร จันทรแสง กรรมการและ

เลขานุการ 
ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการทุกทานท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

สั่ง ณ วันท่ี   24    เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2561 
                       
 
 

 (ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน) 
       ผูอํานวยการ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
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