
    

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
ปีการศึกษา ปีการศึกษา   22555588  ––  22556622  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 
 
 

 
 
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
เลขที่  เลขที่  1199//11    ถนนมงฟอร์ต  ต าบลท่าศาลา  ถนนมงฟอร์ต  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  อ าเภอเมือง    

จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  5500000000  
โทรศัพท์โทรศัพท์..    00--55332244--55557700  --  55        โทรสารโทรสาร..    00--55332244--55557711  

hhttttpp::////wwwwww..mmoonnttffoorrtt..aacc..tthh

http://www.montfort.ac.th/


   ก 

 

 

ค าน า 
 

 ตามท่ีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย    ได้มีการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา       
2558 – 2562  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  และการจัดการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการด าเนินงานในแต่ละ           
ปีการศึกษา  อย่างต่อเน่ืองและชัดเจน แล้วน้ัน 

 ต่อมาในปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ได้พบว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา  2558 – 2562  ยังไม่ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้  จึงได้น าเสนอคณะกรรมการที่
ปรึกษาผู้อ านวยการ ให้ทุกฝ่ายมีการทบทวนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ใหม่ โดยมีการปรับแก้ไขเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา  2558 – 2562   และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ได้อนุมัติมีมติเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2558 – 2562     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับน้ี
ประกอบด้วย ภาพรวมของโรงเรียน  ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน   และแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุผล  
ที่ต้องการ  โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรต่างๆของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

ดังน้ัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฉบับน้ี จะเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ การพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามศักยภาพ อีกทั้งเป็น
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและ
สอดรับกับนโยบายของโรงเรียนเพ่ือความส าเร็จที่พึงประสงค์ร่วมกัน 

 
 
 

                                    (ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์) 
                                                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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บทน า 
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยตระหนักถึงการการวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตของโรงเรียน         
โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุ บนพ้ืนฐานข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
“บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นบุคคลทั้งครบ 5 มิติ ด ารงชีวิตอยู่ในโลกสากล ได้อย่างมีความสุข และสง่างาม ” 
กล่าวคือบุคลากรทุกคน เป็นบุคคลที่   อิ่มเอิบ (Fulfilled)  อบอุ่น (Warm)  อารี (Charitable)  มีคุณธรรม (Moral)      
คุณภาพสากล (Universal Character) และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

 

นอกจากน้ีแล้ว ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนางานประจ าให้ก่อเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องเพ่ิมคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด  เพ่ือส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ    
พึงพอใจ ท่ีส าคัญครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมและให้เพ่ือนร่วมงานต่อยอดได้ 

 

ดังน้ันการจะด าเนินการดังกล่าวไปสู่ความส าเร็จได้   โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จชัดเจน ที่ส่งผลให้การบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดไว้ 
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2.1  ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
2.1.1  ประวัติคณะเซนต์คาเบรียล ในประเทศไทย 

นักบุญ หลุยส์ มารีย์  กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล เกิดที่ ต าบลมงฟอร์ต ประเทศฝรั่งเศส ได้บวชเป็น
พระสงฆ์ใน ปี พ.ศ. 2243 และสิ้นชีวิตในปี พ.ศ. 2259 เป็นที่รู้จักทั่วไปในนาม “คุณพ่อมงฟอร์ต”  

ตลอดเวลา 16 ปีแห่งชีวิตงาน ท่านเด็ดเด่ียวมานะมุ่งน าวิญญาณมนุษย์ไปสู่สวรรค์ ตัวอย่างที่ท่านเทศน์สอน รับใช้คนเจ็บป่วย
และคนยากจน ได้ดลใจผู้สืบสานงานข้ึน 2 กลุ่ม คือ สงฆ์คณะข้าบริการพระแม่มารี และภคินีคณะธิดาพระปรีชาญาณ เพ่ือให้เยาวชน และ
คนด้อยโอกาสได้เข้าสวรรค์โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา  คุณพ่อมงฟอร์ตได้เปิดโรงเรียนข้ึนใน ปี พ.ศ. 2257  โดยให้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของผู้ติดตามกลุ่มที่ 3 คือคณะภราดา ซึ่งต่อมาภายหลังได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล” คณะภราดาจัด
การศึกษาท่ีเน้นคติธรรมตามแนวทางการด าเนินชีวิตของคุณพ่อมงฟอร์ตที่ว่า  “God Alone” แปลว่า “พระเจ้าเท่าน้ัน” (พระเจ้าเท่าน้ัน 
= สัจธรรม หรือ ความรักสากล) 

ยุคที่ 1  ยุคมิชชนันารีจากประเทศฝร่ังเศส 
ปี พ.ศ. 2420 : คุณพ่อกลอมเบต์ พระสงฆ์คณะ MEP จากปารีส ได้เปิดโรงเรียนฝรั่งเศสสยามส าหรับเด็กก าพร้า เริ่มแรกมี

นักเรียนจ านวน  12  คน 
ปี พ.ศ.2428   : คุณพ่อกลอมเบต์ (Pere Emaile Colombet) เปิดโรงเรียนอัญสัมชัญอย่างเป็นทางการเริ่มแรกมีนักเรียน

จ านวน 33 คนและตอนสิ้นปีมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนเป็น 75 คน 
ปี พ.ศ. 2443  : โรงเรียนอัสสัมชัญ มีนักเรียนทั้งหมด 400 คน 
ปี พ.ศ. 2444 : ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล รุ่นแรกเดินทางมายังประเทศไทย ประกอบด้วยชาวฝรั่งเศสจากแขวงภาคกลาง      

4 ท่าน คือ ภราดาอาแบล  ภราดาคาเบรียล เฟอราตี  ภราดาฮีแลร์  และ ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ ภราดาจาก
แคนาดาจ านวน 1 ท่าน คือ ภราดาโอกุส 

ปี พ.ศ. 2445   : มีภราดามาเพ่ิมอีก 4  ท่าน และรับด าเนินกิจการของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ปี พ.ศ. 2456   : มีภราดาในประเทศไทย 29  ท่าน  ภราดาส่วนใหญ่ จะเสียชีวิตลงทั้งที่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม เน่ืองจากต้องพบกับ

อุปสรรคในการด าเนินชีวิตต่าง ๆ เช่น การไม่ชินกับอากาศ อาหาร และน้ าด่ืม  
ปี พ.ศ. 2458   : มีนักเรียนครบ 1,000 คน และเพ่ิมเป็น 2,000 คน ในปี พ.ศ. 2463 โดยการสอนจะเน้นภาษาฝรั่งเศส และ

ภาษาอังกฤษ  เป็นพ้ืนฐานซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับประเทศชาติในขณะน้ัน  

ยุคที่ 2  ยุคมิชชั่นนารีจากประเทศสเปน 
ปี พ.ศ. 2463  :  ยุคของคณะภราดาท่ีมาจากประเทศสเปน มีทั้งหมดจ านวน   25   ท่าน 
– 2480  
ปี พ.ศ. 2463   : ก่อต้ังโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ท่ีสามเสนและโรงเรียนเซนต์ปอล ท่ีอ าเภอแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเทรา    
 (ในปี พ.ศ.2484 โรงเรียนเซนต์ปอล ถูกปิดเน่ืองจากกระแสลัทธิชาตินิยม)                     
ปี พ.ศ. 2475   : ภราดาไมเคิล และภราดาฮีแลร์  ก่อต้ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ใน 10  ปีแรกมีนักเรียน

ประมาณ  200  คน 
ปี พ.ศ. 2476  :  ภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ และ  คุณพ่อกลอมเบต์   มรณกรรม 
ปี พ.ศ. 2482  :  ก่อต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 

ยุคที่ 3  ช่วงสงครามในเอเชีย 
ปี พ.ศ. 2482  :  เกิดสงครามเอเชียบูรพา ท าให้ภราดาชาวฝรั่งเศส 13 ท่าน ต้องอพยพจากประเทศไทยไปอยู่ที่ประเทศอินเดีย 
– 2488           
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ปี พ.ศ. 2487  : ภราดาเฟรเดอริค ญัง เปิดโรงเรียนประจ าท่ีอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มต้นมีนักเรียนประจ า จ านวน  83 คน 
นักเรียนไปกลับจ านวน 34  คน               

ยุคที่ 4 ยุคหลังสงคราม 
ปี พ.ศ. 2491   : คณะเซนต์คาเบรียลเปลี่ยนสถานะเป็นแขวง เจ้าคณะแขวงประเทศไทยท่านแรก คือ ภราดาฮูเบิร์ต ชาวฝรั่งเศส 

และมีภราดาท้ังหมด 30 ท่าน (ฝรั่งเศส 15 ท่าน สเปน  9 ท่าน  และไทย 6 ท่าน)  
  : เปิดโรงเรียนเซนต์หลุยส์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปี พ.ศ. 2501 :  ก่อต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญ อีกจ านวน  5  โรงเรียน   คือ  
– 2510    โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  (2501) 
  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   (2504)    
  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  (2506)  
  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  (2508)   
  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  (2510) 
ปี พ.ศ. 2512 :  ภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ (ชาวอินเดีย) ได้ก่อต้ัง โรงเรียนสอนบริหารธุรกิจ ซึ่งต่อมาได้พัฒนา ข้ึนเป็น 

Assumption Business Administration College (ABAC)  
ปี พ.ศ. 2533   :  ABAC ยกฐานะข้ึนเป็น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption  University : AU) 
ปี พ.ศ. 2541  :  ก่อต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม  
ปัจจุบัน         :  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีจ านวนโรงเรียนในก ากับจ านวน 14 โรงเรียน                
   และมหาวิทยาลัยจ านวน  1  แห่ง 
โรงเรียน  :   เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ านวน  5 โรงเรียน   คือ 
   โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ   
                         โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
   โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  
   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    
   โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   

 - ภาคตะวันออกมีจ านวน  3  โรงเรียน  คือ   
     โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
     โรงเรียนเซนต์หลุยส์  
     โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง      
-  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวน  3 โรงเรียน  คือ 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  

     โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม    

- ภาคเหนือมีจ านวน 3 โรงเรียน  คือ 
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) 
  โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

มหาวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มี  2 วิทยาเขต   คือ 
                               วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูม ิ
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2.1.2   ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

พ.ศ. 2475  ปีก่อต้ัง 
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อต้ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือสนองความต้องการของ ท่านมุขนายก 

เรอเนแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เปิดท าการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475  (ค.ศ. 1932) โดยมีบาทหลวง

เรอเนเมอนีเเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออน ริโคลเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอเป็นรองอธิการ และมีภราดายอห์น 
หลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน บนเน้ือที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร  ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทางทิศใต้ประมาณ  
200 เมตร 
พ.ศ. 2476  ย้ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน 2 ชั้น  ยาว 46 เมตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2476  
ขณะน้ันโรงเรียนมีพ้ืนที่ 12 ไร่ 1 งาน  27 ตารางวา ทิศตะวันออกติดแม่น้ าปิง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มีสนามฟุตบอลอยู่หน้า
อาคารอ านวยการ และมีอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียลอยู่ระหว่างอาคารทั้งสอง
อาคาร มีนักเรียนเริ่มแรกจ านวน  116  คน 
พ.ศ. 2489   ได้รับการรับรองวิทยฐานะ 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งขณะน้ันมีนักเรียน
จ านวน  400  คน 
พ.ศ. 2492   เปิดชั้นเรียนเพิ่ม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในขณะน้ันเรียกการศึกษาในระดับน้ีว่า “เตรียมอุดมศึกษา” 
พ.ศ. 2496   สร้างอาคารมารีย์ 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้สร้างอาคารเรียนเพ่ิม จ านวน 1  อาคาร  ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน เป็นอาคารเรียน  
3 ชั้น จ านวน  8  ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นที่เก็บรถจักรยานของนักเรียน อาคารน้ีมีชื่อว่า “อาคารมารีย์” 
พ.ศ. 2500   สร้างอาคารมงฟอร์ต 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้สร้างอาคารเพ่ิมข้ึนอีก 1 อาคาร  เป็นอาคาร 3 ชั้นครึ่ง ชั้นบนสุดเป็นห้องประชุม ชั้น  2  และ  
ชั้น 3 เป็นห้องเรียน  ส่วนชั้นล่างเป็นห้องท างานครู  อาคารเรียนน้ีมีชื่อว่า  “อาคารมงฟอร์ต” 
พ.ศ. 2502   ขยายพื้นที่ 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ซื้อที่ดินทางทิศใต้  จ านวน  3 งาน 30  ตารางวา เพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2506   ขยายพื้นที่ 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ซื้อที่ดินติดกับด้านทิศเหนือเพ่ิมเติมเพ่ือขยายพ้ืนที่อีกจ านวน  4  ไร่ 
พ.ศ. 2513   ย้ายแผนกประถม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยย้าย แผนกประถมไปอยู่ที่ถนนช้างคลาน
ในที่ดินประมาณ  9  ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–7  
พ.ศ. 2516   สร้างอาคารเรียนเพิ่ม 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม ได้สร้างอาคารเพ่ิมเป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 
พ.ศ. 2518   รับนักเรียนหญิง 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย 
พ.ศ. 2522   สร้างอาคารเรียนสามัคคีนฤมิต 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รื้ออาคารเรียนหลังแรกสุดเพราะช ารุดโดยได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 4 ชั้นแทน  และได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามอาคารเรียนน้ีว่า “สามัคคีนฤมิต” 
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พ.ศ. 2527   ย้ายโรงเรียน 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้ย้ายไปต้ังในที่แห่งใหม่บนถนนมหิดล ต าบลท่าศาลา ใกล้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย     
ในเน้ือที่  50  ไร่ และเปิดเรียนต้ังแต่ปีการศึกษา 2528  เป็นต้นมา 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ย้ายจากถนนช้างคลาน  มาที่ถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม)  และเปิดเรียนใน           
ปีการศึกษาเดียวกัน (ปีการศึกษา 2528)  มีนักเรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีเฉพาะนักเรียนชาย   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2528  ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงฉลองแสดงความยินดี   
ในโอกาสที่วงดุริยางค์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันดุริยางค์นานาชาติ  ณ เมือง  Kerkrade  ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เน่ืองในปีเยาวชนสากล 
พ.ศ. 2529 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม แห่งใหม่ 

เมื่อวันพุธที่ 12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2529  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อย่างเป็นทางการ  
พ.ศ. 2532   รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2533   รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เปิดงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
 เมื่อวันที่  9  ธันวาคม พ.ศ. 2533  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า     
พัชรกิตติยาภา  เป็นองค์ประธานเปิดงาน“วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน”  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 
พ.ศ. 2536   รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี/โรงเรียนอุทยานการศึกษา/รางวัลห้องสมุดดีเด่น 
 เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เพ่ือฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อต้ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 ปีเดียวกันน้ีจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เป็นโรงเรียนอุทยานการศึกษาของจังหวัด
เชียงใหม่ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ในฐานะเป็นห้องสมุดซึ่งมีผลงานดีเด่นประจ าปี  โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย             
ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
พ.ศ. 2539   รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการ
บรรเลงดนตรี  โดยวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โรงเรียนพระหฤทัยและโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย  
พ.ศ. 2540  วงดุริยางค์ได้รับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และขยายพื้นที่โรงเรียน 

 วงดุริยางค์ของโรงเรียน  ได้แสดงคอนเสิร์ตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival  Band Feast  ณ สนามกีฬา  
Rose Bowl, รัฐ California  ประเทศสหรัฐอเมริกา  แสดงฟรีคอนเสิร์ต “Montfort : The Symphonic Version”  และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย  ณ Japan America Theatre , Little Tokyo , รัฐ  California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2541 วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากองค์กร Pasadena Tournament of Roses ให้เข้าร่วม
บรรเลงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade  ครั้งที่ 109  ณ เมือง Pasadena รัฐ  California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2541  โรงเรียนซื้อที่ดินเพิ่ม 

โรงเรียนได้ซื้อที่ดินบริเวณหลังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  เพ่ิมเติมไปอีกจนติดแม่น้ าปิงฝั่งตะวันตก  จ านวน
ประมาณ  10  ไร่ โดยได้ท าการปรับปรุงพ้ืนที่เป็นสวนสุขภาพ  สนามฟุตบอล  สนามวอลเลย์บอล  สวนสมุนไพร  สวนเกษตร และได้
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศบริเวณริมฝั่งแม่น้ า เป็นที่รักษาพืชพันธ์ พร้อมทั้งได้เริ่มก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ โดยรอบ
โรงเรียนเพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน    
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พ.ศ. 2542   ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา จากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542  มีระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2542 - 2546) และทางโรงเรียนได้สอบถามครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เพ่ือทบทวนเป้าหมาย ทิศทางของโรงเรียน และก าหนดวิสัยทัศน์ MC 2012   

ได้บูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดต้ังหน่วยงานอภิบาลเพ่ือน านักเรียนออกผสานชีวิตสู่ชุมชน ค้นหาขุมทรัพย์
ในตน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรเป็นบุคคลที่ "อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล"  

วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ 
ครั้งที่ 1 (1st SYMPHONIC BAND ASIAN COMPETITION BANGKOK, THAILAND 1999 ) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย  จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
พ.ศ. 2543  วงดุริยางค์ และบุคลากรของโรงเรียนได้รับรางวัล 

วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท จากการประกวด วงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ 
ครั้งที่ 2 (2nd ASIAN SYMPHONIC BAND COMPETITION YEAR 2000 BANGKOK, THAILAND) ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทย
พาณิชย์ ส านักงานใหญ่ และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับโล่รางวัล "ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น"   ปีการศึกษา 2543  จากส านักงานคณะกรรมการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลครูแห่งชาติจ านวน 1 คน ครูต้นแบบส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (สกศ.) จ านวน 1 คน และครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 8 คน  
พ.ศ. 2544  รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ คร้ังที่ 2 

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

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

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร "ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู" ปีการศึกษา 2544 สาขาผู้บริหารสถานศึกษา จาก
ส านักงานคณะกรรมการคุรุสภา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลครูต้นแบบส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) เพ่ิมอีกจ านวน 1 คน และครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน อีกจ านวน 25  คน  
พ.ศ. 2545  ผู้อ านวยการได้รับเชิดชูเกียรติ และนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  ปีการศึกษา 2545 จากส านักงานคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากน้ี นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2545  

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง ซิลิกอนไดออกไซด์ จาก
เปลือกข้าว และได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง CTS : Computer Timing Switch ในงาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 55 
พ.ศ. 2546  บุคลากร และโครงงานอาชีพ ได้รับรางวัล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณ และได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ  “บุคคลดีเด่น” สาขาผู้บริหาร
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2546 และได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือรับพระราชทานเข็มเชิดชู
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เกียรติ มูลนิธิสมาน- คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ และได้รับการประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกย่องให้เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ” จาก
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศวิชาคณิตศาสตร์เขตภาคเหนือและรองชนะเลิศ ระดับประเทศ  จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา  2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประจ าปีการศึกษา  2546  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  และโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศโครงงานอาชีพข้าวเหนียวคืนชีพ  โครงการกรุงไทยยุววาณิช  ปีการศึกษา 2546 และนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา  2546  
พ.ศ. 2547   โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72  ปี ของการก่อต้ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อต้ัง โดยมีพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
(มว.3787) มาเป็นประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร English Program  ทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม 

ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยจ านวน 1 คน  ครูผู้น าปฏิรูปการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติกระทรวง ศึกษาธิการจ านวน 1 คน 
ครูตัวอย่างประจ าปี 2547 ด้านสัมพันธ์ชุมชน ชมรมส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทย กรุงเทพฯจ านวน 1 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 
โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับประเทศจ านวน 1  คน ครูที่ปรึกษาโครงงานอาชีพเรื่อง "ทองผ าทองเตา" ชนะเลิศโครงการ
กรุงไทยยุววาณิชจ านวน 1 คน ครูที่ปรึกษาการแข่งขันความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 1 คน ครูที่ปรึกษา 
“ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์” ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เครือซีเมนต์ไทย และที่ปรึกษาการแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 จ านวน 1 ท่าน จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และครูที่ปรึกษานักเรียนที่เข้า
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน 1 ท่าน  

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานอาชีพเรื่อง “ทองผ าทองเตา” ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ ได้รับเหรียญเงินจากการเข้า
ร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและ สิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลนักเคมีรุ่นเยาว์ดีเด่น เป็นตัวแทนนักเรียน
ของภูมิภาคเอเชียร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้  ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 1 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ประจ าปี 2547 ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 1 สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของประเทศไทยเข้าศึกษาดูงานในกลุ่ม APEC ณ ประเทศเกาหลี และผ่านการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ. 2548  สร้างอาคารอันโตนีโอ 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานกาลาดินเนอร์ เพ่ือฉลอง 72 ปีแห่งการก่อต้ัง ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร 
และมีการจัดงานวันรวมพลังเพ่ือสังคมข้ึนเพ่ือท าความสะอาดเมืองเชียงใหม่ 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก่อสร้างอาคารอันโตนีโอ  เพ่ือร าลึกถึง ภราดาอันโตนีโอ มารีอา และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย ท้ังสองแผนกให้สวยงาม เช่น ปรับปรุงหลังคาห้องประชุมใหญ่ให้อากาศถ่ายเทดีข้ึน ขยายระเบียงอาคารกิจกรรม สร้าง
ห้องน้ าชั้นล่างห้องประชุมใหญ่ และที่แผนกประถม มีการสร้างศาลามารีย์ อาคารดุริยางค์ ปรับพ้ืนสนามบาสเกตบอล และปลูกหญ้าสนาม
ฟุตบอล  

มีการต้ังหน่วยงานประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า และครูอาวุโส เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร และจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า 
นอกจากน้ียังส่งเสริมให้น าทฤษฎีนีโอฮิวแมนนิสต์ เข้ามาบูรณาการในโรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีสมาธิอยู่ร่วมกันด้วยความ
รักและความเข้าใจกัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)รอบ 2 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยเฉลี่ยจากทุกมาตรฐาน  และได้ผ่านการประเมินเพ่ือรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG)ในระดับดีมาก 
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 โรงเรียนประสบอุทกภัย  3 ครั้งติดต่อกัน คือครั้งที่ 1 วันที่ 14 - 16 สิงหาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 20-22 กันยายน และครั้งที่ 3 วันที่ 
29  กันยายน - 2 ตุลาคม ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประมาณ 12 ล้านบาท และแผนกประถม 
ประมาณ  3  ล้านบาท 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นางสาวริสา  โอโกโนกิ  สอบได้คะแนนรวมสูงสุดในการสอบโควตาภาคเหนือ  เข้าศึกษาต่อคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นายเจษฎา  ศิรินิรันดร์  สอบได้คะแนนรวมเป็นที่หน่ึงของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายเบญจพล  พรหมาวิน ได้รับทุนรัฐบาลไทย (ทุนก.พ.) ไปศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่
ประเทศอังกฤษ  และคุณครูกรรณิการ์  ดวงจิระประภา  ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2549  ได้รับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. รอบ 2 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2  ปีการศึกษา 2549-2553  

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 30 ปี โดยได้รับความร่วมมือจาก Yuxi Teacher College  มณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  น าคณะนาฏศิลป์จีนมาแสดงเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย - จีน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน 
พ.ศ. 2550  ฉลองครบรอบ  75  ปี ของการก่อต้ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อต้ัง ณ  โรงเรียน       
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   

เน่ืองจากปีน้ีเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ  80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ทางโรงเรียนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติข้ึน ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550  เพ่ือเป็นการแสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดี 
พ.ศ. 2551  สร้างอาคาร Saint  Mary  บุคลากรและวงโยธวาทิตได้รับรางวัล   

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทั้งจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท าให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุถดิเรกคุณาภรณ์ และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ านวน 68 ท่าน  

จากการจัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี ของการก่อต้ังโรงเรียน  ทางโรงเรียนได้ด าเนินการบูรณะอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต องค์อุปถัมภ์ ผู้ก่อต้ังคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และได้จัดพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท่านนักบุญหลุยส์อย่าง
เป็นทางการข้ึน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2552 นอกจากน้ี ทางโรงเรียนได้จัดงานมอบรางวัล และเกียรติบัตร แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานนานปี  โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลดังกล่าวจ านวน 88 ท่าน                 

เน่ืองในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   มีพระชนมายุครบ 81 พรรษา                      
ครูลาวัลย์  พฤกษาธ ารงกุล ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปีพุทธศักราช 2551  จากส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (สกสค.)  และครูวิลาวัณย์  สุวรรณอัตถ์  ได้รับรางวัลครู
ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากน้ี ม.จักรพงษ์ บุญตันจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น และ 
ม.พีรพงษ์  บัวเหลือง  ได้รับรางวัลชมเชยของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู   โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

วงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ข การประกวด           
วงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 28 ประจ าปี พ.ศ.2552 
ระหว่างวันที่  9-13  มกราคม  2552  รางวัลชนะเลิศน่ังบรรเลงยอดเย่ียม และรางวัลคฑากรยอดเย่ียม โดยนายพิริยะ เจ็งศรีวงค์ 

โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคาร Saint  Mary ซึ่งเป็นอาคารกิจกรรม และโดยความร่วมมือกับ Yuxi Normal University ได้จัดการ
แสดงนาฏศิลป์จีนของคณะอาจารย์และนักศึกษา  สาขาศิลปะการแสดง จาก Yuxi Normal University  มณฑลยูนนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเป็นการฉลองครบรอบ  5  ปี  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  กับ Yuxi Normal 
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University  น ารายได้สมทบทุนสร้างอาคาร  Saint Mary  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเป็นการสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประชาชนชาวเชียงใหม่กับพี่น้องชาวจีนของทั้ง 2 ประเทศ  
พ.ศ. 2552  วงโยธวาทิตได้รับรางวัล และพิธีเสกอาคาร  Saint  Mary 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีเสกอาคาร Saint Mary  และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การได้ รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุถดิเรกคุณาภรณ์ และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ านวน  20 ท่าน  

วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลแชมป์ถ้วย ข เป็นปีที่ 2  ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช
สยามกุฎราชกุมาร ในการประกวดวงโยธวาธิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่  29 ประจ าปี 2553  ระหว่างวันที่ 7-10 
มกราคม 2553  ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร และสนามกีฬาศุภชลาสัย สนามกีฬาแห่งชาติ 
 บุคลากรได้รับมอบรางวัลในการปฏิบัติงาน จากองค์กรภายนอก ได้แก่ ครูประทุมวรรณ  ปัญญาเลิศ  ได้รับรางวัลครูดีเด่น  
ระดับมัธยมศึกษา  ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครูพรสวรรค์  แก้ววงศ์  ครูผู้สอนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นด้านความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 
1 เน่ืองในวันครู  ครูวิลาวัลย์   พฤกษาธ ารงกุล  ครูผู้สอนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้ส อน
วิทยาศาสตร์ดีเด่น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต  1 ประจ าปี 2552   ครูอาภรณ์   มังคละ และมาสเตอร์เฉลิมพล      
จิตติวัฒนพงษ์  ได้รับรางวัลผลงานครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2552  ของส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ  
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ (สกสค.)  
พ.ศ. 2553  บุคลากรและวงโยธวาทิตได้รับรางวัล  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้สวยงาม ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ  สร้างห้องรับรองและห้องน้ าชั้นสองห้องประชุมใหญ่ และต้ังชื่ออาคารว่า “St. Joseph Hall” 

วงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในการประกวดวงโยธวาธิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2554 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 
2554  ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร และสนามกีฬาศุภชลาสัย สนามกีฬาแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2554  บุคลากรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และชั้นเบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ จ านวน  13 ท่าน ณ พุทธสถานเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554  ม.จักรพงษ์  บุญตันจีน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูชุมชนคนสร้างชาติ” ประจ าปี 2554  
เน่ืองในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ข่าวผู้น า ก้าวสู่ปีที่ 11  ณ ห้องสวนกุหลาบหลวง สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ 
กรุงเทพฯ และได้รับรางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ ม.วิทัย 
พฤกษาธ ารงกุล ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นและรางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ   และครู
อาภรณ์  มังคละ  ได้รับรางวัลครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น และรางวัลครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จ ากคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2554  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่  และ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ทรงเสด็จพระราชด า เนินเป็นประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่                  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3 และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีการบริหารจัดการ “ดีเด่น” (ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) ประจ าปีงบประมาณ 2553-2554 ณ วันที่ 19 เดือนมกราคม 2555  

ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน รอบที่ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ผลการประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ระดับดีมาก 
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หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่รางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ          
ผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2554 แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ให้แก่ ม.วิทัย พฤกษาธ ารงกุล  ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี         
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 

ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางศิลา
ฤกษ์สระว่ายน้ า เดอ มงฟอร์ต  ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 

ครูเกษกานดา  คงทวีเลิศ  ได้รับรางวัลผู้ร่วมบริหารดีเด่น ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  และ ม.วรินทร  วสุวัต  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล
ผู้ท าคุณประโยชน์ดีเด่นต่อบวรพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2554  ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2554  โดยพระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ าภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร 

นักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  รุ่นอายุ 15 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน 
บาสเกตบอลนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ Sponsor Thailand Championship 2011  และ
นักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน รุ่นอายุ 13 ปีชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ 
Sponsor Thailand Championship 2011 นอกจากน้ี ด.ช.สารวาล  กวางอุเสน ชั้น ม.1/A  ที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเย่ียม ในการ
แข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  Sponsor Thailand Championship 2011    
รุ่น 13 ปีชาย  

นายจตุพร  ณ ล าพูน  ระดับนานาชาติ : นักกีฬาเทนนิส เยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Pacific Chiangrai 
Junior Tournament 2011 ประเภทเยาวชนชายเดียว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, เยาวชน ชายเด่ียว อันดับที่ 98 ของโลก ณ วันที่ 13 
มกราคม 2554, ประเภทเยาวชน ชายคู่  อันดับที่ 308 ของโลก  ณ วันที่ 17 มกราคม 2554, ปี 2012  เริ่มท าการแข่งขันในระดับอาชีพ 
หรือ  Pro Circuit ต่อไป 

นายน าโชค  จันต๊ะคาด รางวัลเหรียญทอง กีฬาข่ีม้า Eventing ประเภททีม ในการแข่งขันซีเกมส์ 2011 ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 
11-12 พฤศจิกายน 2554  ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย 

นางสาววราลี ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ระดับนานาชาติ : นักกีฬาเทควันโด  เยาวชนทีมชาติไทย  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์
เอเชีย Asian Taekwondo Championships ณ ประเทศอิหร่าน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน World Youth Olympic 
Taekwondo Camp ณ เมือง Muju 

นายกรกฏ   มหาวัน รองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ายน้ าผลัดฟรีสไตล์  4 X 200 เมตรชาย  และรองชนะเลิศอันดับ 2  ว่ายน้ าผลัดผสม 
4 X 100 เมตรชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27  “อุตรดิตถ์เกมส์”  ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2554 

นางสาวสุวนันท์  วิมลรัชต์มโนรม ระดับประเทศ : รองชนะเลิศอันดับ 2 ว่ายน้ าผลัดฟรีสไตล์ 4 X 200 เมตรหญิง ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์”  ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2554 

นายมติกร  ยุระตา รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ  จากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “รักป่า รักน้ า รักอากาศ” ณ บริษัท             
ท่าอากาศยานไทย วันที่ 22 กันยายน 2554, รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ภาพจากเพลงของพ่อ” ของกลุ่ม
บริษัทนานมี วันที่ 28 ธันวาคม 2554, รางวัลที่ 3 ระดับภาคเหนือ การประกวดวาดภาพในหัวข้อ “เป็นคนดีด้วยวิทยาศาสตร์” ซึ่งจัดโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในวันที่ 18 สิงหาคม 2554, รางวัลที่ 1  
ระดับจังหวัดจากการประกวดเพ้นท์เสื้อ  หัวข้อ  “การศึกษาเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” จัดโดย คณะ
ศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554, รางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด จากการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พุทธชยันตี” 
จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2554, รางวัลที่ 3 ระดับจังหวัด
จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์”  จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

นายณัฐชนน  ปฏิกรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Recognition of and Appreciation for you 
Contribution to the Success of The 4thAsian Air Gun Championship Kuwait  ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2554 ณ ประเทศ
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คูเวต  ผลการแข่งขันระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32  “เมืองเพชรเกมส์”  ระหว่างวันที่ 
19-28 มกราคม 2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์”  ระหว่างวันที่ 20-31 
มีนาคม 2554  

นายไทยคม ตันรัตนกุล ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก สถานีต ารวจภูธรแม่ปิง ในฐานนะที่เป็นผู้เสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าพนักงาน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554, ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 

นายณัฐชนน  สฤษดิกุล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Poomsae Team  เยาวชนทีมชาย อายุ 15-18 ปี ระดับสายด า การแข่งขัน GH 
BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2554 วันที่ 2-4 กันยายน 2554, รางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ประเภท พุมเซ 
ทีมชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 40  ชากังราวเกมส์  ระหว่างวันที่ 19-29 มกราคม 2554, รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควัน
โด อบจ.คัพ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2554, รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน  
Poomsea เด่ียวชาย Nakorn Khon Kaen Taelwondo Championship 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2554, รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอด
เย่ียม  จากการแข่งขัน  “เทควันโด อบจ. คัพ ครั้งที่ 3”  จังหวัดพิจิตร วันที่ 25 มิถุนายน 2554  

เด็กชายชัยภัทร  ชาญณรงค์  ระดับชั้น 3/3  เป็นนักกีฬาหมากรุกทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกในรายการ          
11th ASEAN + AGE Group Chess Championships 2010  ณ เมือง Olangapo ประเทศ Philippine 
 นายธนทัต  รุจิพรรณ นักเรียนชั้น ม.6/4 รางวัลเหรียญเงิน สาขาชีววิทยา จากการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ ระดับประเทศ และ
ได้รับทุนเรียนดี เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 นายกรภัค เลิศวณิชย์วัฒนา  และนางสาวปาณิศา  ฮันตระกูล  นักเรียนชั้น ม.6/4  รางวัลเหรียญทองแดง สาขาชีววิทยา  จาก
การแข่ง ขันโอลิมปิค วิชาการ ระดับประเทศ และได้รับทุนเรียนดี เ พ่ือเ ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 นายกรณัฎฐ์  อมรรัตนโรจน์ และนายณัฐชนน  ตุลยวิศาล นักเรียนชั้น ม.5/3 รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล 
Sponsor Thailand Championship 2011 ชิงถ้วยพระราชทานชิงแชมป์ภาคเหนือ รุ่นอายุ 15 ปี 
 พ.ศ. 2555  ผู้บริหารได้รับรางวัล ผู้ท าคุณประโยชน์ทางการศึกษา (สกสค.) ประจ าปี 2555 
 ผู้อ านวยการ ได้รับรางวัล “ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ สกสค.” จัดข้ึนโดย ส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วางศิลาฤกษ์บ้านเซนต์คาเบรียล  ณ บริเวณด้านหลังสระว่ายน้ า เดอ มงฟอร์ต  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  คุณสุรีย์พร คอง-ประเสริฐ  ประธาน
กรรมการบริษัทในเครือเจริญมอเตอร์กรุ๊ป  นายสุรศักด์ิ ภู่ประเสริฐ  ประธานชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า  ร่วมเปิดถนน  มงฟอร์ต ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาโดยความร่วมมือของเทศบาลนครเชียงใหม่  คุณสุรีย์พร  คองประเสริฐ  ชุมชนมงฟอร์ต     วิลล่า  ผู้ปกครอง  และศิษย์
เก่า  ที่ร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือปรับปรุงถนนให้สวยงาม  สะดวกสบายแก่การสัญจรไปมา  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 
 ด.ช.ภคพงศ์  อย่างเจริญ ชั้น ม.3/2  ได้รับประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ระดับช่วงชั้นที่ 3 และนายพีพีรณฐั  มานิตย์ศิริกุล   
ชั้น ม.5/1 ได้รับประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น  ระดับช่วงชั้นที่ 4 โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2555  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่  ณ พุทธสถานเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 

นายวรวัจน์  วาทกิจ นักเรียนชั้น  ม.5/8 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากนายชัยสิทธ์ิ  รัตนชัยสิทธ์ิ  นายอ าเภอเมือง
เชียงใหม่    ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่  สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 
 นักกีฬาสตรีทบาสเกตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
อันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปี   ในการแข่งขันกีฬาสตรีบาสเกตบอล กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ)     
ณ จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2555 
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 นักกรีฑาและกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์     
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13  ณ โรงเรียนอัสสัญชัญ แคมปัส จังหวัดสมุทรสาคร  ระหว่างวันที่  21-22  ตุลาคม 2555   ผลการ
แข่งขันปรากฎว่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังน้ี  ถ้วยชนะเลิศ ได้แก่  บาสเกตบอลชาย ช่วงชั้นที่ 3,กอล์ฟ ช่วงชั้นที่ 4 
(OPEN), กอล์ฟ ช่วงชั้นที่ 4 (OPEN)  กรีฑารุ่น 14 ปี ชาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  และคะแนนรวมอันดับที่ 2  บาสเกตบอลชาย 
ช่วงชั้นที่ 4  กรีฑารุ่น 16 ปีหญิง  กรีฑารุ่น ชายทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  บาสเกตบอลหญิง ช่วงชั้นที่ 4  กอล์ฟ ช่วงชั้นที่ 3 
(OPEN)  หมากรุกไทย ช่วงชั้นที่ 4 (OPEN)  เทเบิลเทนนิสชาย ช่วงชั้น 4  เทเบิลเทนนิสหญิง ช่วงชั้น 4 
 นส.กัญญ์วรา ผลิโกมล นส.สุชัญญา ตันจรัสจิต นส.พัชรี  สมประเสริฐ นส.กาญจนา  แซ่จัง  นส.ออมศิลป  โรงค า นักเรียนชมรม 
MCTV โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเข้าร่วมประกวดในโครงการฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค 
“Panasonic KID Witness News 2012”  ในวันที่ 6 ตุลาคม 2555  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร โดยมี
มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก เป็นครูที่ปรึกษา 
 นักเรียน English Program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก
การแข่งขัน ASEAN Debate Tournament  ในโครงการ ASEAN Education Challenge 2012 ซึ่งจัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชน  โดยมี 
14 ทีมจากโรงเรียนใน 10 ประเทศอาเซียน เข้าร่วมการแข่งขัน  
พ.ศ. 2556  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา”  ประจ าปี 2556  
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการรับรองการใช้หลักสูตร International General Certificate of  Secondary Education 
(IGCSE) มีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับโลกของประเทศอังกฤษ  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เปิดตัวสถาบันดนตรี  MCMA & LACM อย่างเป็นทางการ  โดยมีการจัดการเรียนการสอนวิชา
ดนตรีระดับมาตรฐานโลก  โดยได้การรับรองจากสถาบันดนตรี Los Angeles College of Music (LACM) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นน าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
 มาสเตอร์จักรพงษ์  บุญตันจีน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพ่ือการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ประจ าปี 2556 
 มาสเตอร์บุญลักษณ์  โถเหลือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รับรางวัลครูดีเด่น  เน่ืองในวันครูแห่งช าติ ประจ าปี
พุทธศักราช 2557  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโป
ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 

นายธีรวัฒน์  ศรีวโรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้ งที่ 9  จัดโดย
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปภัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า        กัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ให้เป็นเจ้าภาพ
จัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

นายอธิภูมิ  เทียมแก้ว นักเรียนชั้น ม.5/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 10  
จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)  
พ.ศ.  2557   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน English Programme มาเป็น Montfort 
College Cambridge Programme และมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ตาม
มาตรฐานสากล (Global Tutorial Class)   
     โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับมาตรฐานงานวิจัย จากเดิม Montfort College Research Center (MCRC) 
พัฒนาเป็น Montfort College International Research Center (MCIRC)  โดยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาทิ 
มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญ่ีป่น ฯลฯ มารับรองคุณภาพงานวิจัยของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ระดับสากล อีกทั้งยังมีการจัดต้ัง “ศูนย์วิจัยนานาชาติ”  ซึ่งในเบื้องต้นได้ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยฉางโจว “Changzhou 
University & Montfort College International Research Center (CU & MCRC)  
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     มาสเตอร์ธีรภัทร  วิโรจน์สกุล  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลชมเชยครูดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา  
2557 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 
ตุลาคม  2557  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 

มาสเตอร์ประวิทย์  วนวัฒนากุล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้รับรางวัลครูดีเด่น  เน่ืองในวันครูแห่งชาติ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2557  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 

เด็กชายวุฒิกร  รัตนพันธ์  นักเรียนระดับชั้น ม. 3/B ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 2014 
AIMO-Asia International Mathematical Olympiad ณ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม  2557 

เด็กชายวุฒิกร  รัตนพันธ์  นักเรียนระดับชั้น ม. 3/B  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 
2014 IMC-International Mathematic Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2557 

เด็กชายวุฒิกร  รัตนพันธ์  นักเรียนระดับชั้น ม. 3/B  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 
2014 WMI-World Mathematics Invitational ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม  2557 

นายณัฐนนท์  พงษ์ศิริเวทย์  นักเรียนระดับชั้น ม. 6/1  ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ เหรียญทองระดับประเทศ รางวัลคะแนน
สูงสุดศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติการสาขาเคมี  

นายณัทพงศ์  สุธัมโม  นักเรียนระดับชั้น ม. 6/1  ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ เกียรติคุณประกาศระดับประเทศ และรางวัล
คะแนนสูงสุดศูนย์ สอวน. ภาคเหนือ สาขาฟิสิกส์  

นายอิงครัต  เลิศวิราม  นักเรียนระดับชั้น ม. 6/1  ได้รับรางวัลโอลิมปิก เหรียญทองแดงระดับประเทศ  สาขาชีววิทยา  และได้
เข้าร่วมการอบรมค่าย สสวท. 1   

นางสาวศรีจิตรา  ธาราทิพยกุล  นักเรียนระดับชั้น ม. 5/5  นักกีฬาพายเรือ  ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีความสามารดีเด่นและน า
ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ  โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม  2558 

นายณัฐภัทร เสริมชัยวงศ์ นักเรียนระดับชั้น ม.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ใน
ที่ประชุมระดับชาติ โดยได้รับโล่จาก ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558 
           มาสเตอร์ปิยะ  ไชยอ้าย  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Science Education Award The 20th 
Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation  จัดโดยคณะกรรมการรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิฯโทเรเพ่ือ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TTSF) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2558 
พ.ศ.  2558  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนเมือง 
ประจ าปีพุทธศักราช 2558 “ระดับจังหวัด” โดยส านักงานวัฒนธรรม 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรรายวิชาพ้ืนฐานและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน O-Net   จัดท า
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge    การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
(Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์ (SUITS: School-University-Industry-Tie-up 
Scheme) ของ Bharathidasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5  
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ท าการเปิดสอนวิชาเพ่ิมเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญ่ีปุ่น และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
แผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ม. 1 – 5 เพ่ือฝึกฝนนักเรียนให้ท า
แบบฝึกหัดและท าข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge    
 วงโยธวาทิต  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ 
ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2558  ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมกันน้ัน นายวศิน    การสมดี 
นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลคฑากรดีเด่น ในการแข่งขันครั้งน้ีด้วย 

ครูเยาวนิจ  เนตรศุข า ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้รับรางวัลครูดีเด่น  เน่ืองในวันครูแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 
2558  จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม่ 



 

 

14 

นายธนวัฒน์  ปาแปง  นายธีรุฒม์ วรรณนฤมล  นางสาวพัชรี สมประเสริฐ  นายมณฑวรรษ พุ่มกล่อม  และนายธีรินทร์  วิลาวัลย์วจี  
นักเรียนระดับชั้น ม.6/9  ได้รับรางวัล Best Concept Award และรางวัลกรังด์ปรี (Grand Prix) การผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง Blind’s 
Diary ณ ประเทศสิงคโปร์  จัดโดย Panasonic Kid Witness News Global Contest  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 เด็กชายเดชาวัต เรืองสังข์ นักเรียนระดับชั้น ม.2/8  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Team Project การแข่งขัน APT JSO 2015 
Asian plus three junior Science odyssey จัดโดย APT JSO 2015 Asian plus three junior Science odyssey ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2558 

นายนิพิฐพนธ์  จันทศรีสวัสด์ิ นักเรียนระดับชั้น ม.5/5  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม Time Relay 3-6-3  จากการ
แข่งขัน (WSSA 2015 Asian Open Sport Stacking Championships) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 7 – 8  
พฤศจิกายน 2558 

นายโชติระวี พิริยะคุณธร และ นายธนัท เปี่ยมสุวรรณ  นักเรียนระดับชั้น ม.6/1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันชีววิทยา
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในเดือนพฤษภาคม 2558 
 เด็กหญิงจิดาภา  สุขแก้ว  นักเรียนระดับชั้น ม.2/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิกรุ่นเยาวชนกลุ่ม 1 
ประเภทบุคคลหญิงครั้งที่ 35 ประจ าปี 2558 จากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2558  และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิค 
ประเภทบุคคลหญิง จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจ าปี 2558 นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 11 – 21  ธันวาคม 2558  

น.ส.ศรีจิตรา  ธารทิพยกุล นักเรียนระดับชั้น ม.6/5  ได้รับเหรียญเงินประเภทเรือ 22 ฝีพายหญิง  เหรียญเงินประเภทเรือ 22 
ฝีพายผสมชาย-หญิง และเหรียญเงินประเภทเรือ 12  ฝีพาย หญิง ในการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติ Hong Kong International 
Dragon Boat Races  ณ เขตปกครองฮ่องกง ระหว่างวันที่ 2 – 6  กรกฎาคม 2558 

เด็กหญิงพิริยากร  เวศกาวี  เด็กชายก้องภูมิ  จีรัตน์  เด็กชายวิรัช  แสงอรุณ  เด็กชายศุภณัฏฐ์  ศิลากรอนุวงศ์  และ  
เด็กชายธีรธัช  วิเศษณัฐ ได้รับรางวัลบันทึกภาพยอดเย่ียม ในโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค Panasonic Kid 
Witness News 2015  ณ The Emquartier  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 โดยมีครูภูริชา จันทร์ดี เป็นครูที่ปรึกษา   
พ.ศ.  2559 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการไตรภาคี ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน  

มงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความร่วมมือ  ร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ      
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน   และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  12 อนุกรรมการเพ่ือทบทวนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียน                     
                โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้สรุปแนวทางปฏิบัติ (Resolutions)   ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไตรภาค,ีคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ MC & MCP และ 12 คณะอนุกรรมการของครู MC  และผลตรวจ FSG ปีการศึกษา 2559 
                 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูจากมหาวิทยาลัยครูหัวตง เมือง
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาจีน ในโอกาสหารือความร่วมมือการจัดแข่งขันสุนทรพจน์จีน และการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2559 
และให้การต้อนรับ MS.Haeng-ja Chung , Ph.D จากมหาวิทยาลัยโอคายาม่า  ประเทศญ่ีปุ่น  ในโอกาสลงนามท าสัญญาร่วมกัน (MOU) 
พร้อมกันน้ีได้แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโอคายาม่า ให้แก่นักเรียนศิลป์-ภาษาญ่ีปุ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
               ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับ CHILTON SAINT JAMES SCHOOL, Wellington, Zealand   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
                นายปวิณ  ช านิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมให้แก่  
ม.อ านวย  นนท์ศรี  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้ได้อุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
สัปดาห์ส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เน่ืองในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2559  ณ พุทธสถาน เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

    นายชนาธิป  ไทยกรณ์   นักเรียนระดับชั้น ม. 3/5   ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ว่ิง  1,500 เมตรและรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ  2   เหรียญทองแดง ว่ิง 800 เมตร  และนายยศภัทร  จรปัญญานนท์  นักเรียนระดับชั้น ม. 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
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เหรียญทอง ว่ิง  100  เมตรและรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ว่ิง  200  เมตร ในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 
62 การแข่งขันกรีฑารุ่นอายุ 15 ปีชาย  เมื่อวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม  2559 
                นางสาวบราลี  ณคราวระกุล, นางสาวอภัสณา  อัศวรังสิตแสง, นายจริรัชย์  ศรีวรกุล, นายจริรัชย์  ศรีวรกุล, นายยุทธศักด์ิ  
กฤตโยภาส  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันโต้วาที ระดับประเทศประเภทมัธยมศึกษา เน่ืองในวันรพี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2560 

 
2.2  ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป 
                        โรงเรียนน้ีมีชื่อว่า     : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   
  ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  :  MONTFORT  COLLEGE 
  อักษรย่อภาษาไทย    :  ม.ว. 
  ผู้รับใบอนุญาตจัดต้ัง   :  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
  ที่ต้ังของโรงเรียน  :  เลขที ่19/1  ถนนมงฟอร์ต   ต าบลท่าศาลา    
                                                              อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  50000    
                                                              โทรศัพท์ 053-245570-5    โทรสาร 053-245571    

   Web-site :   www.montfort.ac.th     

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
                  โรงเรียนเปิดด าเนินการสอนประเภท  สามัญ  ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย      
            คณะผู้บริหารประกอบด้วย         
                         -  ผู้รับใบอนุญาต  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย       
        -  ผู้อ านวยการ ดร. ศักดา   สกนธวัฒน์ อายุ  51  ปี 
                                วุฒิการศึกษา          ระดับปริญญาโท  (ค.ม)  สาขาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                    ระดับปริญญาเอก (ค.ด)  สาขาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                           
              เคร่ืองหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน มี 2 แบบ ดังน้ี 
 
                            แบบที่ 1                                       แบบที่ 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นตราของ “คณะภราดาเซนต์คาเบรียล” และสถาบันการศึกษาในเครือ
ทั้งหมดใช้เป็นตราประจ าสถาบันร่วมกัน ตราน้ีจึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิกทัง้หลายให้อยู่ภายใต้ส านึก
แห่งการประพฤติปฏิบัติดีร่วมกัน  
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นอกจากความส าคัญอันเป็นนามธรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนต่างๆ ของตราน้ียังมีความหมายเป็นทั้ง คติธรรม และแนวทางที่จะน าทุก
คนไปสู่จุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลอีกด้วย  

 

ส่วนใจกลางของเคร่ืองหมายในรูปโลแ่บ่งออกเป็นสี่ส่วน  มีความหมาย  ดังน้ี 

  A.M. มาจากค าเต็มของภาษาลาตินว่า “Ave Maria”  Maria เป็นชื่อของมารดาของ  พระเยซู  ครสิตเจ้า  Ave Maria 
ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทาแม่มาร”ี 
 ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธ์ิผุดผ่อง ท่ีนักเรียนทุกคนต้องพยายามท าตนให้เป็นผู้บริสุทธ์ิทั้งกาย 
วาจา และใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ตาม ดังน้ัน ตรงส่วนที่มีตัวอักษร A.M. กับช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว จึงมีความหมายรวมกันว่า โรงเรียน 
เปรียบเสมือนบ้านเกิดที่ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว มีพระนางมารีอาและพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นที่รักเคารพและบูชา
ร่วมกันไม่แยกว่า ใครจะมีหรือจน  ความรักและความรู้สึกต่อครอบครัวต่อแม่ที่มีร่วมกันน้ี เป็นความบริสุทธ์ิทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ไม่
ว่าต่างจะอยู่ห่างกัน  ณ  ท่ีใด ๆ   

  รูปเรือใบ  ซึ่งเปรียบเสมือน  “นาวาชีวิต”  ของคนเราท่ีจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในโลกน้ี เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่า
ลม   มรสุม   แดด   และฝนในท้องทะเลไปจนถึงฝั่ง   เป็นคติให้คิดเสมอว่า “ชีวิต คือ การต่อสู้” 

 รูปดาวและเรือพาย หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจซึ่งมีศาสนาเป็น   “แสงแห่งธรรม” และ สรรพวิทยาการที่ได้รับ
จากโรงเรียนเป็น “แสงแห่งปัญญา” รวมกันเป็นดุจดวงประทีป น าทางชีวิตของคนเรา (รูปคนในเรือ) ให้เดินหน้าบรรลุจุดหมายปลายทาง
ของชีวิตได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา  

 เคร่ืองหมาย DS  มีความหมายดังน้ี  
 D-Divinity  หมายถึง  ศาสนาคือนักเรียนทุกคน  ต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหน่ียว จิตใจ  
 ไม้กางเขน  เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความรัก และความเสียสละ ดังที่พระคริสต์เจ้า ได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก
เพ่ือที่ช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ 
 S-Science  หมายถึง  วิทยาการความรู้ที่นักเรียนทุกคนต้องพยายามขวนขวายหาใส่ตัว ส่วนน้ีจึงเป็นเครื่องแสดงหลักธรรมแห่ง
ศาสนาท่ีสอนให้มีความรัก และเสียสละรักในเพ่ือนมนุษย์ และรักที่จะแสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
 นอกจากน้ันเครื่องหมาย DS ยังมีความส าคัญที่เป็นพลังใจของบรรดาสมาชิกอีกคือ DS  มาจากค าในภาษาฝรั่งเศสว่า 
“Dieu Seul”  ซึ่งมีความหมายว่า “จงท างานทุกอย่างเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่พระเป็นเจ้า” เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 
ผู้ต้ังคณะภราดาเซนต์คาเบรียล  ด้วยคติพจน์อันเป็นพลังใจน้ีเอง มวลสมาชิกทั้งหลายจึงมิได้ย่อท้อต่อความเหน่ือยยาก  ไม่ว่าจะเป็นการ
เล่าเรียนหรือการท างาน 

 รูปโล่ล้อมรอบด้วยดอกไม้และก่ิง Olive  อันเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและความส าเร็จ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะ
เตือนใจทุกคนให้กระท าแต่ความดี  เพ่ือเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมคลายสลายไป ส่วนล่างมีสองชั้น คือ 
ชั้นในเป็นชื่อมูลนิธิที่ก่อต้ัง และด าเนินกิจการของโรงเรียนปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษว่า Brothers  of  St.  Gabriel   ส่วนชั้นนอกเป็นค า
ขวัญภาษาลาตินว่า “Labor Omnia Vincit” (Labour Conquers All Things) ซึ่งแปลว่า วิริยะ อุตสาหะ จะชนะทุกสิ่งและน ามาซึ่ง
ความส าเร็จ 
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2.3  แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
1.   ลักษณะอาคารสถานที่และบรเิวณสถานที่อ านวยความสะดวกอื่นๆ 
           โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีเน้ือที่ท้ังหมด 55 ไร่ 3 งาน 81.70 ตารางวา  โดยได้มีการวางแผนและด าเนินการ  ให้อาคารเรียน 
อาคารประกอบการ และสถานที่ทุกแห่ง  เช่น  ห้องเรียน ห้องน้ า แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ  สะอาด  ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีความ
มั่นคงแข็งแรง เหมาะสมแก่การท ากิจกรรม มีอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร เช่น ชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด อุปกรณ์
ไฟฟ้า ฯลฯ   รอบบริเวณ อยู่ในสภาพดี มีปริมาณเพียงพอ มีระบบซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้า น้ าประปา อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย  

  บริเวณต่อเน่ือง 
 ทิศเหนือ      พ้ืนที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          

ทิศใต้        พ้ืนที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า          
 ทิศตะวันออก  บ้าน  ที่อยู่อาศัยของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า และ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   
 ทิศตะวันตก  แนวรางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และถนนเลียบทางรถไฟสายเชียงใหม่ – ล าพูน 
2.  อาคารเรียน มีจ านวนทั้งหมด 5  หลัง (มีทางเดินเชื่อมติดต่อกัน) และอาคารประกอบ ดังน้ี 
 1.   อาคารเรียนปีเตอร์ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยงานดังน้ี 
  ชั้นที่ 1 ห้องเรียน 6 ห้อง  และพ้ืนที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  (ลานหัตถาพิภพ)  
  ชั้นที่ 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง  (เฮือนผญา เฮือนชื่นทัศนา)  
  ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง (ห้องพักครูวิจัยคุณภาพผู้เรียน)  
  ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง   
 2.  อาคารเรียนเซราฟิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  4 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยงาน ดังน้ี 
  ชั้นที่ 1 ห้องประชุมเซราฟิน พ้ืนที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  
  ชั้นที่ 2 วัดน้อยพระบิดา ห้องน้ า 2 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  (ห้องเรียนกู่เจิ้ง Guzheng Study Room ,ห้องเรียนเสริม 

English Proficiency Test M4-M6 Waiting room)    
  ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ (Lab) 2 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง  ห้องน้ า 2 ห้อง 

  ชั้นที่ 4  ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง 
  3.  อาคารเรียนอัลเบิร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยงาน ดังน้ี 
  ชั้นที่ 1 ห้องพยาบาล  พ้ืนที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  และห้องเรียน 1 ห้อง   
  ชั้นที่ 2 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 5 ห้อง   
  ชั้นที่ 3 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 6 ห้อง   
  ชั้นที่ 4 ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องเรียน 6 ห้อง   
  4.  อาคารเรียนเอ็มมานูเอล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยงาน ดังน้ี 
  ชั้นที่ 1 พ้ืนที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม ห้องเรียน 3 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง 
  ชั้นที่ 2 ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องผู้จัดการ 1 ห้อง (ASST.DIRECTOR)  ห้องเรียน 3 ห้อง  

 (ศูนย์ภาษาญ่ีปุ่น 1 ห้อง Japan language and Culture Center , ห้องดาราศาสตร์ 1 ห้อง Astronomy learning Center) 
    ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง ห้องLab เคมี 2 ห้อง  ห้องชีวะ 1 ห้อง  ห้องเก็บสารเคมี 1 ห้อง 
    ชั้นที่ 4 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียน 5 ห้อง  
  5.  อาคารเรียนอันโตนีโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยงาน ดังน้ี 
   ชั้นที่ 1 ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 1 ห้อง ห้องงานวิจัยฉางโจว 1 ห้อง พ้ืนที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม และ ห้องประชุมอันโตนิโอ   
   ชั้นที่ 2 ห้อง lab EP 1 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์ทดลอง 1 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์  EP 1 ห้อง ห้อง Cambridge 
International Examinations office 1 ห้อง ห้องพักครู  EP 2 ห้อง  ห้องสมุด EP 1 ห้อง 
   ชั้นที่ 3 ห้อง EP Inservice training 1 ห้อง และห้องเรียน 6 ห้อง 
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   ชั้นที่ 4 ห้อง English Programme Examination office 1 ห้อง  และห้องเรียน 6 ห้อง  
3.  อาคารประกอบ  จ านวนทั้งหมด  14  หลัง ประกอบด้วยดังน้ี 

1.  ตึกส านักผู้อ านวยการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ชั้น  
ชั้นที่ 1 ห้องธุรการ ห้องพักภราดา ห้องหัวหน้าฝ่ายธุรการ -การเงิน ห้องการเงิน ห้องนักศึกษาวิชาทหาร ห้องประชาสัมพันธ์   

และห้องน้ า 5 ห้อง 
ชั้นที่ 2 ห้องประชุมอาคารส านักผู้อ านวยการ   ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องอาหารภราดา ห้องน้ า/ห้องอาบน้ า จ านวน 3 ห้อง    

ห้องรองผู้อ านวยการ   ห้องรับแขก   
2.  อาคารแอมบรอสิโอ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชั้น 
ชั้นที่ 1 โถงห้องสมุดกลาง  ห้องปฏิบัติการ/ห้องส่งเสริมการอ่าน ห้องพักครู ห้องสมุดธรรมชาติ ชั้นลอย  ห้องอ้างอิง 
ชั้นที่ 2 ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง  ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า    

ห้องภูมิปัญญาล้านนาศิลปวัฒนธรรม  ห้องวิทยานิพจน์และการค้นคว้าของครู  อุปกรณ์กีฬาและลูกเสือ ห้องพักครู   
 3.  หอประชุมเซนต์โยเซฟ 
ชั้นที่ 1 โรงอาหาร ห้องอาหารลีลาวดี ห้องกีฬาสแต็ค ห้องเก็บอุปกรณ์ 3 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรี 1 ห้อง   ห้องพักครูงาน

โภชนาการ ห้องเก็บวัตถุดิบประกอบอาหาร จุดบริการเติมเงิน 2 จุด 
ชั้นที่ 2 หอประชุมเซนต์โยเซฟ ห้องควบคุมเสียงและระบบไฟฟ้า ห้องพักรับรอง/ห้องน้ า 2 ห้อง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าอาคาร 

ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง 
4.  อาคาร St. Aloysius   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชั้น  
ชั้นที่ 1 ห้องงานอาคารสถานที่ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องชมรมเทเบิลเทนนิส และห้องน้ าชาย – หญิง จ านวน 8 ห้อง 
ชั้นที่ 2 สมาคมผู้ปกครองและครู/ห้องประชุมสมาคมฯ  ห้องจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 5.  อาคาร Hubert Memorial  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น 
ห้องพักครู ม.4  2 ห้อง ห้องโครงการวิทย์และสื่อประดิษฐ์ (Science Innovation Club)   โครงงานเกษตร   ห้องจริยธรรม 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ห้องเรียน Gifted computer EP  ห้อง Lego ปฏิบัติการหุ่นยนต์  
 6. ห้องโครงการอาชีพ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น 
 7.  อาคารเรียนศิลปะ   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  1 ชั้น 
 8.  อาคารเซนต์แมรี่ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 ชั้น  
ชั้นที่ 1 พ้ืนที่โล่งส าหรับท ากิจกรรม  ลานเทพีแห่งสวรรค์  ลานสุขสันต์ทัศนา  ลานจรรยาปิติ ศาลาพักผ่อน 4 หลัง  ห้องปกครอง 

ห้องชมรม MCTV OFFICE และสถาบันดนตรี MCMA ประกอบด้วยห้องเรียนเปียโน ห้องเรียนไวโอลีน ห้องเรียนกลองชุด  
ชั้นที่ 2 ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องกิจการนักเรียน ห้องฝ่ายวิชาการ -งานทะเบียน -งานวัดและประเมินผล และห้อง

เก็บข้อสอบ  ห้องอัดส าเนาเอกสาร ห้องงานวิทยบริการ ห้องฝ่ายส านักผู้อ านวยการ ห้องงานแนะแนว  หอเกียรติยศ     ห้องอภิบาล ห้อง
เก็บของ ห้องน้ าชาย-หญิง 2 ห้อง 

ชั้นที่ 3 ห้องส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์  ห้องส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  ห้องส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ห้อง CLC (Computer Learning Center)    ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมเซนต์แมรี่  ห้องวงปี่พาทย์   ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องนาฏศิลป์  ห้องส่งเสริมศักยภาพภาษาไทย  ห้องเก็บของ 2 ห้อง ห้องน้ า ชาย หญิง 2 ห้อง 

ชั้นที่ 4 ห้องพักครูดนตรี ห้องซ้อมดนตรี (1)  ห้องเปียโน  ห้องนาฏศิลป์ (2) ห้องศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน ห้องดนตรี
ไทย 2 ห้อง ห้องดนตรีพ้ืนเมือง ห้องซ้อมดนตรี (2)  ห้องเก็บของ 2 ห้อง ห้องน้ าชาย-หญิง 2 ห้อง 

ชั้นที่ 5  ด้านตะวันออก ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ดนตรี 4 ห้อง ห้องสตูดิโอบันทึกเสียง 2 ห้อง  
ห้องน้ านักเรียนชาย  (ห้องน้ า 4 ห้อง  ห้องอาบน้ า 4 ห้อง)  ด้านทิศตะวันตก  ห้องซ้อมเปียโน 12 ห้อง ห้องซ้อมกลอง 2 ห้อง  แลห้องน้ า
นักเรียนหญิง (ห้องน้ า 4 ห้อง ห้องอาบน้ า 4 ห้อง) ห้องเก็บอุปกรณ์ 

 9.  สระว่ายน้ า เดอ มงฟอร์ต อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ชั้น 
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ชั้นที่ 1 ห้องส านักงาน 1 ห้อง  ห้องเปลี่ยนเสื้อ (ห้องล๊อกเกอร์)  ชาย 1 ห้อง  ห้องเปลี่ยนเสื้อ (ห้องล๊อกเกอร์) หญิง 1 ห้อง    
ห้องน้ าชาย 6 ห้อง  ห้องน้ าหญิง 6 ห้อง  ห้องอาบน้ าชาย 12 ห้อง ห้องอาบน้ าหญิง 12 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องแม่บ้าน  1 ห้อง 
ห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องบัลเลต์ 1 ห้อง  ห้องครัว 1 ห้อง 

ชั้นที่ 2 ห้องรับรอง 1 ห้อง  ห้องฟิตเนส 1 ห้อง  ห้องอาหาร 1 ห้อง  ห้องน้ าชาย 1 ห้อง  ห้องน้ าหญิง 1 ห้อง 
ใต้ถุนอัฒจันทร์  ห้องควบคุมระบบน้ า 1 ห้อง  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ห้อง ห้องพักพนักงาน 5 ห้อง  ห้องน้ าชาย 1 ห้อง  

ห้องน้ าหญิง 1 ห้อง  ห้องเก็บของ 1 ห้อง 
 10.  บ้านพักเซนต์คาเบรียล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  2 ชั้น 
ชั้นที่ 1 ห้องครัวไทย 1 ห้อง ห้องครัวฝรั่ง 1 ห้อง ห้องสันทนาการ 1 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง ห้องสโตร์ 1 ห้อง ห้องพัก 14 ห้อง 

(ห้องเลขที่101-114) ห้องมิเตอร์ 1 ห้อง 
ชั้นที่ 2 ห้องพัก 17 ห้อง (ห้องเลขที่ 201-217) 
 11.  ร้านค้ามุมสวัสดิการ    อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว   
ห้องจ าหน่ายสินค้า  ห้องเก็บสินค้า ห้องธนาคารโรงเรียน 
 12.  อาคารโรงงาน/นักการ  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 
ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการนักการ/โรงจอดรถโรงเรียน   
ชั้นที่ 2 ห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร  1 ห้อง ห้องเก็บของงานพัสดุจัดซื้อและพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 13.  โรงไม้  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
ห้องเก็บโต๊ะ เก้าอ้ี 1 ห้อง  ห้องชมรมฟุตบอล 1 ห้อง 

  14.  โรงเก็บอุปกรณ์งานสวน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  
 ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

 4.  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  70  ห้อง 

ระดับชั้น 
จ านวนห้อง 

รวมจ านวนห้อง 
แผนการเรียนปกติ แผนการเรียน EP 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 2 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 2 10 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 2 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 2 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 2 14 

รวมจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 70 
     

       ตารางข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 
5.  จ านวนสนามกีฬา  

5.1  สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานพร้อมลู่ว่ิง จ านวน 1   สนาม 
5.2  สนามบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน จ านวน 2   สนาม 
5.3  สนามวอลเลย์บอล ขนาดมาตรฐาน จ านวน 1   สนาม 
5.4  สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน จ านวน 1   สนาม 
5.5  สนามเปตอง ขนาดมาตรฐาน  จ านวน 2   สนาม 
5.6  สนามฟุตซอล    จ านวน 1   สนาม 
5.7  ลานตะกร้อลอดบ่วง   จ านวน 1   สนาม 
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6.  ลานกิจกรรม  7 แห่ง    
6.1  ลานกล้วยไม้ 
6.2  ลานจามจุรี 
6.3  ลานหัตถาพิภพ 
6.4  ลานสงบวิถี 
6.5  ลานเทพีสวรรค์ 
6.6  ลานสุขสันต์ทัศนา 
6.7  ลานจรรยาปิติ 

7.  แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้  12 แหล่ง 
 7.1  สวนวรรณคดี 
 7.2  สวนสมุนไพร 
 7.3  แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา 
 7.4  แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมและการท าปุ๋ยหมัก 
 7.5  เฮือนผญ๋า    
           7.6  เฮือนชื่นทัศนา   
 7.7  ห้องสมุดธรรมชาติ 
 7.8  ห้องเรียนกู่เจิง  (Guzheng Study Room) 
 7.9  ห้องเรียนเสริมศูนย์ภาษา (English Proficiency Test M4-M6 Waiting Room) 
 7.10 ศูนย์ภาษาญ่ีปุ่น (Japan Language and Culture Center) 
 7.11 ห้องดาราศาสตร์ 
 7.12 ห้องกีฬาสแต็ค 

8. จุดบริการน้ าด่ืม    
 8.1  ใต้อาคารปีเตอร์    จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าด่ืมเย็น 9 จุด   
 8.2  ใต้อาคารเซราฟิน    จ านวน 1 จุด  ก๊อกน้ าด่ืมเย็น 9 จุด 
 8.3  ใต้อาคารอัลเบิร์ต    จ านวน 2 จุด  ก๊อกน้ าด่ืมเย็น 18 จุด  
 8.4  ใต้อาคารเอ็มมานูแอล   จ านวน 2 จุด ก๊อกน้ าด่ืมเย็น 18 จุด  
 8.5  ห้องชมรมฟุตบอล    จ านวน 1 ตู้  ก๊อกน้ าด่ืมเย็น 6  จุด   
 8.6  โรงอาหาร (ครู)    จ านวน 1 ตู้  ก๊อกน้ าด่ืมเย็น 2  จุด   
 8.7  ลานสงบวิถี     จ านวน 1 ตู้  ก๊อกน้ าด่ืมเย็น 6  ก๊อก   
 8.8  อาคารเซนต์แมรี่   จ านวน 2 ตู้  ก๊อกน้ าด่ืมเย็น 12  ก๊อก  
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2.4  สถานที่ต้ังและแผนผังโรงเรียน 
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 - งานส่งเสริมพฤติกรรมนกัเรียน 
 - งานบริหารระดับชั้น  
 - งานกิจกรรม 
 - งานกีฬา 
 - งานลูกเสือ-เนตรนารีและนศท. 
 - งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
  
  

ผู้จัดการ 
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    - งานธุรการ 
    - งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน                 
    - งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ 
    - งานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 
    - งานบริหารกองทุน  
    - งานโภชนาการ  
    - งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ ฯ 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

 - งานหลักสตูร 
 - งานจัดการเรียนการสอน 
    และนิเทศ 
 - งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 

 - งานกลุ่มสาระฯ 
 - งาน IE    
 - งาน EP 
 - งานห้องสมุด 
 - งานแนะแนว 
 - งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

 - งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ม 
 - งานพยาบาล 
 - งานยานพาหนะ ความปลอดภัย 

      และจราจร 
   - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
   - งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 

  
 - งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน 

 - งานส่งเสริมสวัสดิการ 
 - งานพัฒนาบุคลากร 
 - งานประเมินบุคลากร 
 - งานส่งเสริมพฤติกรรมและวนิัยบคุลากร 
 - งานทะเบียนและสถิติ 
 - งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

ฝ่ายบุคลากร 
 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 

 - งานนโยบายและแผน 
 - งานมาตรฐานและประกัน    
   คณุภาพการศึกษา 
 - งานวิเทศสัมพันธ์ 
 - งานวิจัยและพัฒนา 
 - งานอภิบาล 
 - งานดนตรี  
 - งานธุรการและสารสนเทศ
ฝ่าย 
 
 
 
 
 

ส านักผู้อ านวยการ 
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3.1  ปรัชญาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของคณะภราดาผู้ยึดมั่นในคติธรรมและความเด็ดเด่ียว
มานะของนักบุญมงฟอร์ต จึงได้ยึดถือ ปรัชญา ตามแนวชีวิตของท่าน 2  ประการคือ 

 
1. จุดหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2. LABOR OMNIA VINCIT  วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง และน ามาซึ่งความส าเร็จ 
 

3.2  วิสัยทัศน์โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

       โรงเรียนเพ่ือองค์ปัญญานิรันดร์ (The School for the Eternal Wisdom) 

   3.3  วัตถุประสงค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 
1. เพ่ือให้การศึกษาในระบบแก่ทุกคน ตามเจตนารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มงฟอร์ต ซึ่งมุ่งให้ 

        มนุษย์เข้าถึงสัจธรรมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา  
2.  เพ่ือเป็นสถาบันหน่ึง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน องค์กร รัฐ สิง่แวดล้อม และ 

  แหล่งภูมิปัญญาต่างๆ โดยจัดกระบวนการให้มนุษย์ได้ค้นพบและพัฒนาขุมทรัพย์ในตน   
ตระหนักในศักด์ิศรี มีอิสรภาพ และธรรมสิทธิ เพ่ือเป็นพลโลกที่จะสร้างโลกสากลให้มี 
สันติภาพ เสรีภาพ และความยุติธรรม 

 
 

3.4  เป้าหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 
 

ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่   “อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล” 
 

1. อิ่มเอิบ  คือ  พัฒนาเต็มศักยภาพทุกมิติ ได้แก่ มิติทางด้าน สังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ  
1.1 มิติทางสังคม  คือ  มีทัศนคติและปฏิสัมพันธ์กับ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ระบอบ ระบบองค์กร  และ

เพ่ือนมนุษย์อย่างเหมาะสม 
1.2 มิติทางร่างกาย  คือ  ร่างกายเติบโตและพัฒนาเหมาะสม สุขภาพดี แข็งแรง 
1.3 มิติทางสติปัญญา  คือ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ  มีวิจารณญาณในการพัฒนาและใช้

ภูมิปัญญาของตนทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ 
1.4 มิติทางอารมณ์  คือ  มีสุนทรียภาพ ดุลยภาพ และความมั่นคงทางอารมณ์  แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม

ในแต่ละบริบท 
1.5 มิติทางจิตวิญญาณ  คือ  ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาและพระเจ้าที่ตนนับถือ 

2. อบอุ่น  คือ  เป็นที่พักพิงได้ น่าอยู่ใกล้ชิด 
3. อารี  คือ  มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ น าตัวเองออกเป็นผู้ให้แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์     
4. มีคุณธรรม  คือ  มีความดีและความสุขในตน  ปฏิบัติธรรมเหมาะกับบริบท 
5. คุณภาพสากล  คือ  มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถเพียงพอ  และด ารงตนอยู่ได้อย่างสง่างามในโลกสากล 
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3.5  นโยบายโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 
1. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม มีวินัย มีวิริยะอุตสาหะ ใฝ่เรียนรู้ ยอมรับใน

ศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพที่ว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน 

2. พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่ยกระดับสมรรถนะส าคัญและเสริมสร้างทักษะนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่ง การ
เรียนรู้ครบทุกมิติในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ CCPR Model ในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดสร้างผลิตภาพ คิดสร้าง
สังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้การนิเทศ การจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดผล การเรียนรู้นักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแท้ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างระบบการจัดการศกึษาท่ีเอ้ือให้นักเรียนมีเสรีภาพในการเลือกแผนการเรียน
หรือหลักสูตรที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของตน กระตุ้นให้นักเรียนตระหนัก รับผิดชอบในหลักสูตรที่ตน
เลือกเรียน ส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลใหค้้นพบศักยภาพในด้านความสามารถพิเศษ และค้นพบตนเองในการศึกษาต่อ
ระดับสูงข้ึน 

4. พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ  

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

6.    พัฒนาครูครบทุกมิติสู่ครูมืออาชีพ ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนา 
ทักษะการคิด การสื่อสารในระดับที่สูงข้ึน ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ือน าโรงเรียนไปสู่องค์ การ
แห่งการเรียนรู้  

7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หลักการ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก 

8.พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเน่ือง 

9. จัดต้ัง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
10. เสริมสร้างการมสี่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และ

องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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MONTFORT = GOD ALONE 

  God Alone =  สัจธรรม ความรักสากล 
ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

เพื่อนมนุษย์ / องค์กร / สิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์ตรง 
สัมผัส - จุ่มตัว 

ในโรงเรียน 
บุคคลพัฒนาตน 

การเรียน + กิจกรรม 
ชมรม / กลุ่ม 

มุมมอง ท่าที วิสัยทัศน์ 

ข้อมูล 

ประสบการณ์ 

โลกกว้าง 

กรอบ / บริบท 

ร่วมพัฒนา 
อิ่มเอิบ 
     -  สังคม -  อารมณ์ 
     -  ร่างกาย -  จิตวิญญาณ 
     -  สติปัญญา 
อบอุน่ 
อาร ี
มีคุณธรรม คุณภาพสากล 

แสวงหา 

          ภูมิหลัง / ประวัติศาสตร์ 

ขุมทรัพย์ในตน 
ประกายของพระเจ้า , พุทธะ 

สังคม = ยุติธรรม/สันติภาพ/เสรีภาพ *** คน = ศักด์ิศรี/อิสรภาพ/ธรรมสิทธิ 

โลกสากล 

 

3.6  แผนภูมิแสดงวงจรขององค์ประกอบ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
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จากแผนภูมิวงจรขององค์ประกอบ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สามารถอธิบาย

ได้ดังน้ี               
1.  ความเป็นมงฟอร์ต คือการยึดมั่นที่จะกระท าทุกอย่างเพ่ือพระเจ้า น่ันคือ การมุ่งสู่สัจธรรม หรือความรักสากล 
2.  มนุษย์ทุกคนมีชีวิต จิตวิญญาณ ที่สามารถหยั่งรู้ และพัฒนา คือมีประกายของพระเจ้า มีพุทธะหรือมีขุมทรัพย์ในตน

อยู่แล้ว 
3.  โรงเรียนเป็นสถาบันหน่ึงซึ่งเอ้ือให้บุคคลทุกคนได้พัฒนาตน  จึงมีกระบวนการทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรม ชมรม 

และกลุ่มต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่หลากหลาย 
4.  โรงเรียน มีหน้าท่ีส่งเสริมให้มนุษย์ได้แสวงหากระบวนการพัฒนาตนเอง โดยได้เรียนรู้ร่วมไปกับเพ่ือนมนุษย์ องค์กร

ต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ ผู้ เรียนจะได้  ประสบการณ์ตรงเมื่อได้จุ่มตัวในหรือสัมผัสกับ
องค์ประกอบน้ันๆ ด้วยตนเอง 

5.  ผู้เรียน โรงเรียน องค์กร และองค์ประกอบต่างๆ มีหน้าท่ีที่จะร่วมกันพัฒนาโลกสากล 
6.  องค์ประกอบส าคัญของโลกสากลคือ คน และสภาพสังคม 

                   6.1  คนในโลกสากลจะต้องได้รับการพัฒนาให้ตระหนักในศักด์ิศรีของตน มีอิสรภาพและธรรมสิทธิ 
     6.2  สภาพสังคม จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมที่ยุติธรรม มีสันติภาพ และมีเสรีภาพ 
7.  เมื่อมนุษย์ได้เข้าสู่กระบวนการจนประจักษ์ต่อหน้าท่ี ท่ีตนรับผิดชอบต่อโลกสากล สิ่งแวดล้อมและต่อผู้อื่นแล้ว เขาจะ

ได้เผชิญกับโลก ข้อมูล และประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ข้อมูลเหล่าน้ีจะวนกลับมาสู่กระบวนการทั้งมวลในโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียน
จะน าผู้เรียนเข้าวงจรแสวงหาและพัฒนาต่อไป ทั้งมนุษย์ผู้น้ัน เพ่ือนมนุษย์ โรงเรียน องค์กร สิ่งแวดล้อม และโลกสากลจะค้ าจุน
และส่งเสริมกันและกันเป็นวัฏจักรแห่งการพัฒนา 

8.  สิ่งพึงตระหนักในวงจรของกระบวนการน้ี คือ ขณะที่โรงเรียนน าผู้เรียนให้เข้าร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ น้ัน จะต้อง
ค านึงถึงภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของบุคคล และของโรงเรียนด้วย 
  9.  เช่นเดียวกัน เมื่อโรงเรียนร่วมกับองค์กรอื่นมุ่งไปพัฒนาโลกสากลนั้น จ าเป็นต้องขับเคลื่อนไปภายในกรอบ หรือบริบท
เฉพาะ จึงจะไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตนหรือหลงประเด็นไป 
 10.  เมื่อเคลื่อนไหวถูกต้อง ประสบการณ์จากโลกสากลจะช่วยขยายมุมมอง ท่าที และวิสัยทัศน์ ของทุกองค์ประกอบให้
เปิดมิติต่างๆ ได้กว้างและมากย่ิงข้ึน ก่อให้เกิดวงจรของการมุ่งสู่สัจธรรม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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3.7  การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOT Analysis)  

S  จุดแข็ง  (Strengths) W  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาโรงเรียนสู่สากล 
2.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนได้
เลือกเรียนตามที่ตนถนัด สนใจ ได้แก่ หลักสูตรวิทย์-คณิต ศิลป์จีน 
ศิลป์ฝรั่งเศส ศิลป์ญ่ีปุ่น    
3.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัด ความสนใจ ได้แก่ แผนการเรียนศิลป์–จีน  ศิลป์-ฝรั่งเศส  
ศิลป์ -ญ่ีปุ่ น  ศิ ลป์ -ดนตรี  และแผนการ เรี ยน วิทยาศาสตร์  – 
คณิตศาสตร์ ซึ่งแผนการเรียนน้ี นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาที่ 
สนใจ อาทิ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญ่ีปุ่น 
4.  โรงเรียนยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of Reference 
(CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, 
DELF Standard, JLPT Standard etc. 
5.  ผู้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
ทั้งภายในและต่างประเทศ 
6.   โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีแหล่งการเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการดนตรี 
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
7.  โรงเรียนมีความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ (MOU) 
8.  โรงเรียนได้ก่อต้ังศูนย์วิจัย (Montfort College Research 
Center) เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ฝึกทักษะ
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง 
9.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่ส าคัญมุ่งเน้นให้เป็นบุคคลทั้งครบ 5 มิติ อย่างต่อเน่ือง 
10.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
อย่างต่อเน่ือง 
11.  โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยะฐานะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สช . สมศ . และ Cambridge International 
Examination: Montfort College has registered as a 
Cambridge International School (9 December 2013) 

1. ผู้ร่วมบริหารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ไม่ต่อเน่ือง 
2. ผู้ร่วมบริหารประเมินโครงการ กิจกรรม และน าผลการ
ประเมินไปวางแผนพัฒนาค่อนข้างน้อย 
3. โรงเรียนมีบุคลาการใหม่เป็นจ านวนมาก ที่จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  
4. ผู้บริหารมีการหมุนเวียนตามวาระ (3 ปี ) ซึ่งส่งผลต่อ 
ความต่อเน่ืองการบริหารจัดการของโรงเรียน 
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O โอกาส  (Opportunities) T อุปสรรค  (Threats) 

1.  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน องค์กรภายนอกให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน 
2.   มีเครือข่าย บุคคล องค์กร และสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านโลกาภิวัฒน์ การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมเทคโนโลยี การก้าวสู่อาเซียน ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียน 
2. กฎระเบียบของทางราชการในบางเรื่องไม่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการโรงเรียน เช่น เงินอุดหนุน สวัสดิการที่ให้กับ
ครูเอกชน 
3.  หนังสือเร่งด่วนจากหน่วยงานราชการ และองค์กรภายนอก 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
4. สภาพทางด้านภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม เช่น หมอก
ควัน อากาศแปรปรวน ส่งผลต่อสุขภาพนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5. สภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถ
ช าระค่าธรรมเนียมเรียนได้ ส่งผลกระทบต่อ การจัดการ
งบประมาณค่าใช้จ่ายของโรงเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 ปีการศึกษา  2558 – 2562 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)  ปีการศึกษา  2558 – 2562 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากล เป็นแบบอย่างของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศครบทุกมิติ  เจริญชีวิตในสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และมีความสุข 
  
พันธกิจโรงเรียน (Mission)   ปีการศึกษา  2558 – 2562 

1.   พัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมอันดีงาม  เจริญชีวิตในสังคม  ด้วยความรับผิดชอบ  มีความสุข ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต  
      และเป็นแบบอย่างของสถานศึกษา 
2.  จัดกิจกรรมและหลักสูตรที่เอื้อต่อการบูรณาการ  ศลิปะพ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี  สิ่งแวดล้อม   
     เทคโนโลยีและนวัตกรรมทุกด้านทั้งศาสตร์และศลิป์ สู่ระดับมาตรฐานสากล 
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ ทีส่อดคล้องกับกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง  
     จนสามารถน าความรู้ไปต่อยอดและเผยแพร่ได้ 
4.  พัฒนาบุคลากร  ทรัพยากร และกลไกด าเนินการให้มีการเชื่อมโยง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของกันและกัน 
     อย่างมีความสุข 

   5.  พัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้น ามาแก้ไขปัญหาและปรับปรุง 
                สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และทันต่อเหตุการณ์ 

6.  พัฒนาเครือข่ายและปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว  ชุมชน  องค์กร  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์โรงเรียน (Strategy)  ปีการศึกษา  2558 – 2562 

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 
2.  ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
3.  ยกระดับคุณภาพบุคลากรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
4.  ยกระดับการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     ที่มีคุณภาพ 
5.  เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับครอบครัว ชุมชน องค์กร ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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     ยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 

          กลยุทธ์ที่  1.1  ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้ มีพฤติกรรมและน าไปประยุกต์ใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวันที่แสดงออกถึงจริยธรรมและค่านิยมตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
1.1.1  ร้อยละของผู้ เรียนมีความรู้   มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจริยธรรมและค่านิยมตามวิถีจิตนักบุญ    
มงฟอร์ตในระดับดี 
      1. ความซื่อสัตย์ 

  2.  ความกตัญญูกตเวที 
  3.  การตรงต่อเวลา 
  4.  การเคารพครู/การมีสัมมาคาราวะ 
  5.  การแต่งกาย 
  6.  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  7.  ความรักสามัคคี มีน้ าใจ การให้โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน 
  8.  การมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม 
      9.  ความมีสิทธิและเสรีภาพ  

 10.  การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

1.  กิจกรรมโฮมรูม  
2.  จัดสอบวัดความรู้จิตตารมย์นักบุญ 
มงฟอร์ตในวิชาสังคมศึกษา 
      
 

78 79 80 82 85 ครูประจ าชั้น/ 
ครูสงัคมศึกษาฯ 

 
 

หัวหน้าระดับชั้น/
หัวหน้ากลุ่มสาระ

สังคมศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล   

             กลยุทธ์ที่  2.1  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
2.1.1  พัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่มาตรฐานสากล 

1.  หลักสูตรรายวิชาภาษาจีน 
2.  หลักสูตรรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
3.  หลักสูตรรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
4.  หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ (IE) 
5.  หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ (IE) 
6. หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ (IE) 
7. หลักสูตรรายวิชาสังคมศึกษา (IE) 

งานหลักสูตร 7 
ราย 
วิชา 

7 
ราย 
วิชา 

7 
ราย 
วิชา 

 
 

7 
ราย 
วิชา 

 

7 
ราย 
วิชา 

 

ครูผูส้อน งานหลักสูตร 

 

2.1.2  ร้อยละของครูจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ 
ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนสู่ ค วาม เป็น เลิ ศ ในระ ดับ
มาตรฐานสากล 

   1. การจัดการเรียนการสอน IE  
   2.  การจัดการเรียนการสอนและนิเทศของ 
กลุ่มสาระฯ  
   3.  การเขียน Dictation 
   4. การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

งาน IE 

 

 

89 90 91 92 93 งาน IE ฝ่ายวิชาการ 
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             กลยุทธท์ี่  2.2  ส่งเสริมใหผู้้เรียนสอบวัดความรู้และทักษะตามมาตรฐานสากล YCT, HSK, DELF, JLPT , KET, PET, IELTS, CHECKPOINT, IGCSE, O-LEVEL, A-LEVEL 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผูร้ับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
2.2.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการฝึกท าข้อสอบ YCT/ 
HSK/ DELF/ JLPT/ KET/ PET/ IELTS/ 
CHECKPOINT/ IGCSE/ O-LEVEL/  A-LEVEL  

งานกลุ่มสาระฯ และงาน EP 78 79 80 81 82 ครูผูส้อน  

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

/หัวหน้างาน EP 

2.2.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 มีคะแนน
การสอบ YCT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 ม. 1 YCT 1 
 ม. 2 YCT 2 
 ม. 3 YCT 3 

งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 70 71 72 73 74 
 
 

ครูผูส้อน หัวหน้ากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

2.2.3 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 แผนการ
เรียนศิลป์จีน ที่มีความพร้อมในการเข้าสอบ มีคะแนน
สอบ HSK ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด  

 ม. 4 HSK 1 และ 2 
 ม. 5 HSK 3 
 ม. 6 HSK 3 และ 4 

งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 70 71 72 73 74 
 
 

ครูผูส้อน หัวหน้ากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

2.2.4 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม. 4 – ม. 5 แผนการ
เรียนศิลป์ฝรั่ ง เศส ที่มีความพร้อมในการเข้าสอบ        
มีคะแนนสอบ DELF ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 ม. 4 DELF A1 
 ม. 5 DELF A2 

งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 70 71 72 73 74 ครูผูส้อน หัวหน้ากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

2.2.5 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม. 4 – ม. 5 แผนการ
เรี ยนศิ ลป์ ญ่ี ปุ่ น  ที่ มี ค วามพร้อมในการ เ ข้าสอบ           
มีคะแนนสอบ JLPT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดย

งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 70 71 72 73 74 ครูผูส้อน หัวหน้ากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผูร้ับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
แบ่งเป็นระดับได้ดังน้ี 
N 5 เป็นระดับข้ันพ้ืนฐาน  
N 4 เป็นระดับกลาง  
N 3 เป็นระดับก้าวหน้า        
N 2 ระดับดี และ 
N 1 ระดับดีมาก 

 ม. 4 JLPT N 5 
 ม. 5 JLPT N 5, 4 และ 3 

2.2.6 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน 
English Programme มีผลการสอบ Cambridge 
CHECKPOINT ตามความสมัครใจ 

 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 วิชาวิทยาศาสตร ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

งาน EP 

 

70 71 72 73 74 ครูผูส้อน หัวหน้างาน EP 

2.2.7 ร้อยละของผู้เรียน แผนการเรียน English 
Programme สมัครสอบ Cambridge KET, Cambridge 
PET,  Cambridge IGCSE ตามความสมัครใจ  

 ม. 1  Cambridge KET ผ่านเกณฑ์ A2 
 ม. 2  Cambridge PET ผ่านเกณฑ์ B1 
 ม. 4 – 5  Cambridge IGCSE ผ่านเกณฑ์ B 

งาน EP 

 

 

 

70 71 72 73 74 ครูผูส้อน หัวหน้างาน EP 
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         กลยุทธ์ที่  2.3  ปรับรูปแบบการฝึกทักษะภาษาองักฤษ ด้วยการจัดสอบ Dictation ในรายวิชา IE 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
2.3.1 ร้อยละของผู้เรียนเข้าสอบ  Dictation ในรายวิชา        
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมจัดสอบ Dictation - 82 83 84 85 ครูสอนวิชา IE งานจัดการเรียน 
การสอนและนิเทศ 

2.3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนสอบ Dictation ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา, 
ภาษาอังกฤษ ในระดับดีข้ึนไป  

กิจกรรมจัดสอบ Dictation - 70 71 72 73 ครูสอนวิชา IE งานจัดการเรียน 
การสอนและนิเทศ 

                     

       กลยุทธ์ที่  2.4  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
2.4.1 ร้อยละของครูไทยที่สอนวิชา IE ได้รับการพัฒนา
ทางด้านภาษาอังกฤษ  

งาน IE 90 91 92 93 94 งาน IE ฝ่ายวิชาการ 

2.4.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในระดับดี 
(เกรด 3-4) ในรายวิชาท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

งาน IE และ EP 71 72 73 74 75 งาน IE 
 และ งานEP 

งานทะเบียน
นักเรียนและวัดผล 

2.4.3  ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการ
สื่อสารได้ดี 

   1. จัดสอบสนทนาภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 

80 82 84 86 90 ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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      กลยุทธ์ที่  2.5  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม องคค์วามรู้ใหม่ และสามารถต่อยอดได้อย่างต่อเน่ือง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
2.5.1  ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์สร้าง
นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม ่
     1.  การสอบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
     2.  การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
     3.  การจัดท าโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม. 4 
     4.  การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์/
คอมพิวเตอร์/ ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ 

งานกลุ่มสาระฯ 80 81 82 
 

83 85 งานกลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ 
 

         

        กลยุทธท์ี่  2.6  ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผูร้ับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
2.6.1 ร้อยละของผู้ เรียนได้ เรียนรู้ศิลปะพ้ืนบ้าน        
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

 งานหลักสูตร 
 

80 82 84 86 90 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ 

2 .6. 2   ร้ อ ยละของ ผู้ เ รี ยน เ ข้ า ร่ ว ม เ รี ย นรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียน 

กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้น ม. 1 – ม. 5 
 

80 82 
 

84 86 90 งานอภิบาล ส านักผู้อ านวยการ 
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        กลยุทธ์ที่ 2.7  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผลการแข่งขัน สมรรถนะ ทักษะ และการศึกษาต่อของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผูร้ับผิดชอบหลัก ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
2.7.1 ร้อยละของผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
8 กลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป 

1. งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
2. งานกลุ่มสาระฯ 

84 85 86 87 88 งานทะเบียน
นักเรียนและวัดผล 
/งานกลุ่มสาระฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
 

2.7.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) มีผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของโรงเรียน กับ
ค่าเฉลี่ยของประเทศเพ่ิมข้ึน 

1. งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
2. งานกลุ่มสาระฯ 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

งานทะเบียน
นักเรียนและวัดผล 
/งานกลุ่มสาระฯ 

ฝ่ายวิชาการ 
 

2.7.3 ผู้ เรียนได้รางวัลจากการแข่งขันระดับภาค 
ประเทศหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 20 รางวัลต่อปี
การศึกษา 

1.  งานกลุ่มสาระฯ 
2.  งานกีฬา    
 

20 
รางวัล 

25 
รางวัล 

26 
รางวัล 

27  
รางวัล 

28  
รางวัล 

ครูผูส้อน/ 
งานกีฬา 

หัวหน้า 
 8 กลุ่มสาระฯ/
หัวหน้างานกีฬา 

2.7.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1 Portfolio, 
รอบที่ 2 Quota)  

1. การสอบ Pre-TCAS  
2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
3. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 

39 40 41 42 43 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ 
 

2.7.5  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  (TCAS รอบที่ 1 – 5 และ
หลักสูตรนานาชาติในประเทศและต่างประเทศ) 

1. การสอบ Pre-TCAS  
2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
3. กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 

79 80 81 82 83 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับคุณภาพบุคลากรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

          กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม น ามาแก้ไขปัญหา และปรับปรุงสู่การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ทันต่อเหตุการณ์ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผูร้ับผิดชอบหลัก ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
3.1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่หลากหลาย     
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

1.  การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ทั้งภายใน 
และภายนอก 

2.  การอบรม In-Service Training 

งานพัฒนาบุคลากร 75 76 77 78 80 งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร 

3.1.2  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สามารถสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม/วิจัย น ามาแก้ไข

ปัญหา และปรับปรุงสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ อย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 1 ชิ้น/คน  

งานวิจัยและพัฒนา 80 81 82 83 84 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

งานวิจัยและพัฒนา 

3.1.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลใน
ระดับมูล นิ ธิฯ/จั งหวัด/เขต/ภูมิภาค/ประเทศ/
นานาชาติ  

1. รางวัลงานวิจัย 
2. รางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ 
3. รางวัลการแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
4. รางวัลครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ 

งานส่งเสริมสวัสดิการ 2  
คน 

2  
คน 

2  
คน 

3  
คน 

3 
คน 

งานส่งเสริม

สวัสดิการ 

ฝ่ายบุคลากร 
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            กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษา ใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยี ในการสื่อสารและประยุกต์ใช้ในการท างานได้  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผูร้ับผิดชอบหลัก ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
3.2.1  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้
ภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ 

 

70 71 72 73 74 งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร 

3.2.2   ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน   
เช่น  การใช้ระบบ SWIS ในการปฏิบัติงาน 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 82 84 86 88 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

งานเทคโนโลยีฯ 

                     

       กลยุทธ์ที่ 3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพให้พนักงานพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ก ากับติดตาม 
2558 2559 2560 2561 2562 

3.3.1  ร้อยละของพนักงานได้รับการพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

1.  งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
2.  งานโภชนาการ 
3.  งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร 

80 82 84 86 90 ฝ่ายบริหารทั่วไป/ 
ฝ่ายธุรการ- การเงิน 

ฝ่ายบุคลากร 

3.3.2  ร้อยละของพนักงานใช้ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
2.  งานโภชนาการ 
3.  งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร 

80 82 84 86 90 ฝ่ายบริหารทั่วไป/ 
ฝ่ายธุรการ- การเงิน 

ฝ่ายบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพ 

             กลยุทธ์ที่ 4.1  บริหารจัดการระบบงานการเงนิ และบัญชี ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
4.1.1 โรงเรียนได้รับการรับรองผลการประเมินการเงิน
และทรัพย์สิน จากผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กรภายนอก 

งานการเงินและบัญชี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 

        

            กลยุทธ์ที่ 4.2  ปฏิรูประบบการบริหารงานจัดซื้อ และทรัพย์สิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
4.2.1 โรงเรียนมีการบริหารระบบงานจัดซื้อ ประเมิน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 

1.  ระบบงานจัดซื้อ 
2.  ระบบการเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
3.  ทะเบียนทรัพย์สิน 
4. การประเมินทรัพย์สินภายในโรงเรียนจาก 

หน่วยงานภายนอก 

งานจัดซื้อและทรัพย์สิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานจัดซื้อและ
ทรัพย์สิน 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
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              กลยุทธ์ที่ 4.3  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม/
หน่วยงานหลัก 2558 2559 2560 2561 2562 

4.3.1 ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ที่
ด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด 

งานนโยบายและแผน 84 85 86 89 90 งานนโยบายและแผน ส านักผู้อ านวยการ 

4.3.2 ร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

งานนโยบายและแผน 84 85 86 89 90 ผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

งานนโยบายและแผน 

          

             กลยุทธ์ที่  4.4  เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
4.4.1  โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และ วิ ธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ  
      1.  โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
      2.  โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
      3.  โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
      4.  โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  

 

    มาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

ภายในงาน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
      5. โรงเรียนจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
      6.  โรงเรียนจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      7.  โรงเรียนมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 
      8 .  โ ร ง เ รี ยนจั ด ให้ มี ก า ร พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
4.4.2 ร้อยละของผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ภายในโรงเรียนโดยภาพรวม 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 80 81 82 83 84 งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐาน
คุณภาพภายใน

โรงเรียน 
4.4.3  ร้อยละของผลการประเมินมาตรฐาน       
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. โดย
ภาพรวม 
      1. ผลการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานต้น
สังกัด เขตพ้ืนที่ฯ/มูลนิธิฯ 
     2. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอก   
จาก สมศ. 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

82 83 85 86 87 งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

ส านักผู้อ านวยการ 
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       กลยุทธ์ที่  4.5  พัฒนาทรัพยากร สภาพแวดล้อมและการบริการที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ เป้าหมายการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้ก ากับติดตาม 
2558 2559 2560 2561 2562 

4.5.1 โรงเรียนจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      งานอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.5.2  ร้อยละของความพึงพอใจของครูในการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี 

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 84 85 86 87 88 งานเทคโนโลยีฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.5.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เรียนที่ไ ด้
เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี 

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 80 81 82 83 84 งานเทคโนโลยีฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.5.4 ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ า          
จากผู้ใช้บริการ  

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 80 81 82 83 84 งานอาคารสถานที ่
และสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.5.5  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบและรับรอง
ความมั่นคงของ อาคารเซนต์แมรี่ อาคารแอมบรอสิโอ 
และอาคารเซนต์โยเซฟ  

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      งานอาคารสถานที ่
และสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.5.6  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุ ณ ภ า พ น้ า จ า ก ส ถ า บั น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      งานอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4.5.7 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานคุณภาพอาหารและสิ่งแวดล้อม  
     1. ตรวจมาตรฐาน Clean Food Good Taste 

งานโภชนาการ      งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

4.5.8 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      งานอาคารสถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและขยายเครือข่ายกับครอบครัว ชุมชน องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

             กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศษิย์เก่า ชุมชน และผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
5.1.1  จ านวนครั้งการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

กิจกรรมวันผู้ปกครองพบคร ู
 

3  
 

3 
 

3 
 

3  
 

3 
 

งานทะเบียนนักเรียน 
และวัดผล/ 

งานบริหารระดับชั้น 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
5.1.2  จ านวนเครือข่าย ชุมชน และองค์กร ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 3  3  3 3  3  งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักผู้อ านวยการ 

5.1.3  ร้อยละของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน (Stakeholders)  
มีความพึงพอใจต่อการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน  

งานวิจัยและพัฒนา 80 81 82 83 84 งานวิจัยและพัฒนา ส านักผู้อ านวยการ 
 

5.1.4  คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

งานนโยบายและแผน  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เลขานุการ
คณะกรรมการ

สถานศึกษาและงาน
นโยบายและแผน 

งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

         
            กลยุทธ์ที ่5.2  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรระดับภูมิภาค  ประเทศ  และระหว่างประเทศ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
5.2.1  โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ชุมชน หน่วยงาน 
องค์กร ทั้งภายในและภายนอก มาร่วมออกก าลังกาย 
และสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬา 

งานกีฬา  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
5.2.2 โรงเรียนเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถาบัน 
การศึกษา ทั้งภูมิภาค ประเทศ  และระหว่างประเทศ 
เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน   

ส านักผู้อ านวยการ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักผู้อ านวยการ 
 

          

        กลยุทธ์ที่ 5.3  น าเครือข่ายต่างประเทศมาพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ งาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการรองรับ 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ก ากับติดตาม 

2558 2559 2560 2561 2562 
5.3.1  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อใน 
ต่างประเทศ  

งานแนะแนว 5 5 5 5 5 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ 

5.3.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ไป
ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ หรือพัฒนาทางด้านภาษาใน
ต่างประเทศ   

งานพัฒนาบุคลากร 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

งานพัฒนาบุคลากร 
 

ฝ่ายบุคลากร 

5.3.3  จ านวนสถาบันที่ โรง เรียนจัดโครงการ
แลกเปลี่ ยนภาษาและ วัฒนธรรมกับสถาบั น 
การศึกษาต่างประเทศ  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักผู้อ านวยการ 

5.3.4 มีสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ลงนาม 
MOU กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

งานวิเทศสัมพันธ์  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักผู้อ านวยการ 
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สัตยาบัน 

(Agreement) 

 
  แผนพัฒนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2558 – 2562  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)    

ฉบับนี้ไ ด้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ตามอ านาจหน้าท่ีใน
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  มาตรา 31 (2) จากการประชุม ครั้งท่ี 3/2559  
เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมอาคารอ านวยการ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 

                      จึงลงนามเพื่อเป็นสัตยาบันร่วมกันไว้ ณ ท่ีนี้    
 

1. ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์        ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต …………………………....……… 
      และผู้อ านวยการ   
2. ภราดาอนุวัฒน์    วิภาคธ ารงคุณ   ผู้จัดการ     ……………......…………………… 

3. ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ……………………………………… 

4. ภราดาศุภนันท์     ขันธปรีชา            ผู้ทรงคุณวุฒิ   ……………………………………… 

5. นายธวัชชัย ไชยกันย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ……………………………………… 

6. ดร. ณรงค์   คองประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ……………………………………… 

7. นายศิริพงศ์ ไชยวงค์    ผู้แทนผู้ปกครอง   ……………………………………… 

8. นายสุวรรณ    อินทรชิต   ผู้แทนครู   ……………………………………… 

 
  
 

 

 
 


