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ค ำ�น ิยม

 เนื่องจ�กก�รพัฒน�เด็กให้เป็นคนที่สมบูรณ์นั้น ต้องประกอบไปด้วยก�รพัฒน�ร่�งก�ย สติปัญญ� 

และลักษณะนิสัย ซึ่ง 3 สิ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะข�ดอย่�งใดอย่�งหนึ่งไปไม่ได้ โดยเฉพ�ะอย่�ง

ยิ่งห�กเร�มุ่งเน้นให้เด็กมีสติปัญญ�ที่ดี โดยละเลยก�รปลูกฝังและเสริมสร้�งลักษณะนิสัยท่ีดีง�มให้แก่เข�   

ถึงแม้ในอน�คตเข�จะกล�ยเป็นคนเก่ง มีคว�มส�ม�รถ  แต่ก็อ�จจะมีปัญห�ในก�รทำ�ง�น หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น   

เนื่องจ�กใคร ๆ ก็จะมองว่�เข�นั้นเป็น “อัจฉริยะที่ไร้หัวใจ”

 จึงเป็นโอก�สที่ดีอย่�งยิ่งที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้จัดทำ�แนวก�รส่งเสริมและ

ดูแลพฤติกรรมนักเรียนของท�งโรงเรียน และก�รร่วมมือของผู้ปกครองในก�รดูแล รวมถึงคู่มือก�รดูแล

แก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งภ�ยในประกอบไปด้วยเนื้อห�และข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์อย่�งม�ก 

ในก�รที่จะนำ�ไปใช้ดูแลบุตรหล�นของท่�นให้มีพัฒน�ก�รที่ดีในทุก ๆ ด้�น พร้อมทั้งยังได้แนะนำ�ถึงปัญห�

พฤติกรรมที่พบบ่อยและแนวท�งแก้ไขสำ�หรับเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคว�มใส่ใจในก�รดูแล

นักเรียนของท�งโรงเรียนเป็นอย่�งยิ่ง 

ขอชื่นชมจ�กใจจริงครับ
นพ. อัศวิน น�คพงศ์พันธุ์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ภ�ควิช�จิตเวช คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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สารจากผู้อำานวยการโรงเรียน
Message from the School Director

 “ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ ม�ห�เร�เถิด อย่�ห้�มเลย เพร�ะพระอ�ณ�จักรของพระเจ้�เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่�นี้  เร�บอก

คว�มจริงกับท่�นว่� ผู้ใดไม่รับพระอ�ณ�จักรของพระเจ้�อย่�งเด็กเล็ก ๆ เข�จะไม่เข้�สู่พระอ�ณ�จักรนั้นเลย”  แล้วพระองค์

ทรงอุ้มเด็กเหล่�นั้นไว้ ทรงปกพระหัตถ์ และประท�นพระพร (มก.10.14-16)     

 จงฝึกเด็กในท�งที่เข�ควรจะเดินไป และเมื่อเข�เติบใหญ่ เข�จะไม่พร�กจ�กท�งนั้น. (สภษ.22.6)

 ก�รศึกษ�ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม เน้นให้ผู้เรียนมีคว�มสุข และสร้�งประสบก�รณ์ให้ผู้เรียนมีทักษะ

พื้นฐ�นที่จำ�เป็นแต่ละด้�น เพื่อนำ�ไปต่อยอดสู่ก�รพัฒน�ก�รในระดับที่สูงขึ้น โดยดำ�เนินก�รใช้สื่อและกิจกรรมต่�ง ๆ ในก�ร

สร้�งบรรย�ก�ศท�งก�รเรียนรู้ และสร้�งคว�มเข้�ใจ ให้กับผู้เรียน ในขณะเดียวกันท�งโรงเรียนยังมุ่งสร้�งคว�มมั่นใจในภ�วะ

ผู้นำ� และจิตสำ�นึกในก�รมีส่วนร่วมพัฒน�สังคม

 ในปีก�รศึกษ� 2564 นอกจ�กท�งโรงเรียนจะให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พด้�นวิช�ก�รแล้วยังเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

เพื่อเปิดโอก�สในก�รสร้�งประสบก�รณ์ให้นักเรียนอย่�งรอบด้�น ดังนั้นคู่มือนักเรียนเล่มนี้จึงได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ

ในก�รสร้�งอน�คตของลูกหล�นร่วมกันต่อไป

ภราดา ดร. เศกสรร สกนธวัฒน์

 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ขอให้ทุกท่�นอยู่ในพระพรของพระเจ้�ตลอดไป
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คำ�นิยม 2

ส�รผู้อำ�นวยก�ร  3

ประวัติและข้อมูลโรงเรียน	 7 
 - ประวัติคว�มเป็นม�ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย และข้อมูลของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
  คณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย
 - คว�มเชื่อของโรงเรียนที่มีต่อเด็กและก�รศึกษ�
 - วิสัยทัศน์ ปรัชญ� วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย สีประจำ�โรงเรียน และอัตลักษณ์ก�รศึกษ�โรงเรียน
 - ตร�เครื่องหม�ยสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม 
 - ทำ�เนียบผู้อำ�นวยก�ร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม  
 - ตัวอย่�งเกียรติยศ ช่ือเสียงของสถ�นศึกษ�ผู้บริห�ร ครู บุคล�กร และนักเรียนในระดับภ�ค ระดับประเทศ และระดับน�น�ช�ติ 
  - ตัวอย่�งผลง�นของนักเรียนที่ได้รับร�งวัลดีเด่นด้�นต่�ง ๆ 
  - ตัวอย่�งผลง�นของผู้บริห�ร และครูที่ได้รับร�งวัลดีเด่นในด้�นต่�ง ๆ 
  - ตัวอย่�งผลง�นของโรงเรียนที่ได้รับร�งวัลดีเด่นในด้�นต่�ง ๆ
  - ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทผู้นำ�ในสังคม 
 - โครงสร้�งก�รบริห�รโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563 
 - คณะกรรมก�รบริห�ร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ปีก�รศึกษ� 2563 
 - คณะผู้เชี่ยวช�ญและที่ปรึกษ�เฉพ�ะท�ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ปีก�รศึกษ� 2563 
 - ผู้อำ�นวยก�ร และคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ผู้อำ�นวยก�รสมัยว�ระปีก�รศึกษ� 2563 

กรอบก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรและผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของโรงเรียนที่มีต่อผู้เรียนเมื่อจบชั้น	ป.	6	 48

กรอบก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังต่อผู้เรียน	ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1	 53

ระบบก�รสนับสนุนและติดต�มก�รเรียนรู้ของนักเรียนระหว่�งปี	 63
 - ก�รบ้�นนักเรียน (Homework / Student Dashboard)
 - ก�รจัดต�ร�งเรียนของนักเรียน
 - โครงก�รสอนเสริมนอกเวล�ปกติ
 - โครงก�รพิเศษต่�ง ๆ ของโรงเรียน

ก�รวัดประเมินผลก�รเรียนรู้ของโรงเรียน	 65 
 แนวปฏิบัติก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้
 - ก�รจัดสอบวัดผลก�รเรียนรู้
 - ก�รประก�ศผลสอบวัดผลก�รเรียนรู้
 - ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้เพื่อตัดสินผลก�รเรียน

C O N T E N T
ส�รบ ัญ

หน้�เรื่อง
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หน้�

ก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูล	หลักฐ�นก�รศึกษ�และเอกส�รต่�งๆ	 68
 - ก�รขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน
 - ก�รขอเอกส�รรับรองต่�ง ๆ
 - ก�รอนุมัติจัดทำ�เอกส�รจบหลักสูตร

กรอบคว�มเข้�ใจในก�รส่งเสริมและดูแลพฤติกรรมของนักเรียน	 69

คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงพฤติกรรมของนักเรียน	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1	 70

ข้อปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน	 71

ก�รส่งเสริมและดูแลพฤติกรรมนักเรียนสำ�หรับผู้ปกครอง 72 
 
คู่มือก�รดูแล	แก้ไข	ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน	สำ�หรับผู้ปกครอง	ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1 73

กรณีปัญห�พฤติกรรมของเด็กในวัยประถมศึกษ� 74

หลักก�รพิจ�รณ�คว�มประพฤติและวิธีก�รสร้�งเงื่อนไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโรงเรียน	 92 

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน	ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1	 93
 - ภ�คเรียนที่ 1
 - ภ�คเรียนที่ 2

ก�รให้คว�มร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน	 97

ระเบียบก�รแต่งก�ย	และทรงผม	สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1 97
 - ทรงผม
 - เครื่องแบบนักเรียน
 - เครื่องแบบลูกเสือ/เนตรน�รี
 - ชุดพละ
 - ชุดพื้นเมือง
 - กระเป๋�
 - เสื้อกันหน�ว
 - เครื่องประดับ

ก�รม�เรียน	ก�รล�	และก�รเข้�ห้องเรียน	 105
 - ก�รรักษ�เวล�ในก�รเข้�เรียน
 - ก�รขออนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียน
 - ก�รขออนุญ�ตล�
 - ก�รล�พักเรียน
 - ก�รขอย้�ยนักเรียนระหว่�งปีก�รศึกษ�
 - ก�รจำ�หน่�ยนักเรียน
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หน้�

ระเบียบก�รเข้�แถวและเดินแถว	 107

ก�รดูแลรักษ�	ส�ธ�รณสมบัติของโรงเรียน	 107

ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของโรงเรียน	 108 
 - ก�รดูแลด้�นก�รจร�จร
 - ก�รดูแลด้�นอุบัติเหตุ
 - ก�รดูแลกรณีของสูญห�ย

อ�ค�รสถ�นที่		ห้องประกอบก�ร	และก�รให้บริก�รอื่น	ๆ	 109

 - อ�ค�รเซนต์ค�เบรียล  
 - อ�ค�รอัสสัมชัญ
 - ห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์
 -    ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 -    ห้องเรียนดนตรีส�กล
 - ห้องเรียนดนตรีไทย
 -    ห้องน�ฏศิลป์
 -    ห้องเรียนศิลปะ
 -    ห้องเรียนภ�ษ�จีน
 - สระว่�ยน้ำ�ซีเมออน 1932 
 - ศูนย์พัฒน�ศักยภ�พท�งก�รคิด (Yes! Genius)
 - ศูนย์ Child Learning Development Centre
 - ห้อง MCP Genius Kids (Math)
 - ห้องสมุด
 - ห้องพย�บ�ล

แนะนำ�ก�รใช้ระบบส�รสนเทศผู้เรียนร�ยบุคคล 115

SWIS Application for Parents and Students 116

ก�รติดต่อประส�นง�นระหว่�งผู้ปกครองกับโรงเรียน	 117

ก�รชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รเรียน	ค่�ธรรมเนียมอื่น	ๆ 117

ขั้นตอนก�รลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ก�รเป็นนักเรียน	โรงเรียนงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม	 118

แผนผังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม	 119

แผนผังระบบจร�จรภ�ยในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม	 120

บรรณ�นุกรม	 121
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 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม จัดตั้งโดยคณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งโรงเรียนที่จังหวัด
เชียงใหม่ต�มคำ�เชิญของท่�นมุขน�ยกแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดห�ที่ดินให้พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในก�รก่อสร้�งโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
และเปิดทำ�ก�รสอนอย่�งเป็นท�งก�ร เมื่อวันที่ 16 มีน�คม พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1932)  โดยใช้อ�ค�รข้�งโบสถ์พระหฤทัย 
หลังเก่� เป็นอ�ค�รเรียนช่ัวคร�ว  มีคุณพ่อเรอเน เมอนีเอร์เป็นผู้จัดก�ร และภร�ด�ซีเมออนเป็นอธิก�รคนแรก ภร�ด�แอมโบรซิโอ 
เป็นรองอธิก�ร และภร�ด�หลุยส์เป็นผู้ควบคุมก�รก่อสร้�งอ�ค�รเรียน บนพื้นที่ที่ซื้อจ�กหลวงอนุส�รสุนทร ซึ่งอยู่ห่�งจ�ก
โบสถ์พระหฤทัยไปท�งทิศใต้ร�ว 200 เมตร โรงเรียนได้รับรองวิทยะฐ�นะเทียบเท่�โรงเรียนรัฐบ�ลจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
ในปี พ.ศ.2489 เปิดทำ�ก�รสอนในระดับอุดมศึกษ�ในปี พ.ศ.2492 และได้รับอนุญ�ให้เปิดสอนโครงก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
ต�มหลักสูตรกระทรวงศึกษ�ธิก�รเป็นภ�ษ�อังกฤษ ระดับประถมศึกษ� ในปีก�รศึกษ� 2547 ได้เริ่มในระดับชั้นประถมศึกษ� 
ปีที่ 1 และประถมศึกษ�ปีที่ 4 มีก�รขย�ยชั้นเรียนเพิ่มปีละ 1 ชั้น จนครบหลักสูตร และในปีก�รศึกษ� 2552 ได้รับอนุญ�ต 
ให้เปิดรับนักเรียนหญิงเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 เป็นต้นม�จนครบชั้นในปีก�รศึกษ� 2557 โรงเรียนเป็นโรงเรียน 
ที่ก่อตั้งเป็นอันดับที่ 3 ของมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย ถัดจ�กโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเซนต์ค�เบรียล  
ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนและมห�วิทย�ลัยที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย มีจำ�นวนโรงเรียนทั้งหมด 
16 โรงเรียนและมห�วิทย�ลัย 1 แห่ง ดังนี้ 

ประวัติคว�มเป็นม�ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	และข้อมูลของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย			
History	of	Montfort	College	and	Other	St.Gabriel’s	Foundation	Information

1	 โรงเรียนอัสสัมชัญ		Assumption College
Secondary Section (AC)  26 ซอยเจริญกรุง 40 
ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2630-7111-25
 http://www.assumption.ac.th

2	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	แผนกประถม Assumption College  
Primary Section (ACP) 164 ซอยส�ทร 11 
ถนนส�ทรใต้ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2675-6970-83
https://www.acp.ac.th   
 

3	 โรงเรียนเซนต์ค�เบรียล
Saint Gabriel’s College (SG)
565 ถนนส�มเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2243-0065 
http://www.sg.ac.th

พ.ศ.	2428

พ.ศ.	2463
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

4	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม	
Montfort College Primary Section (MCP)
269 ถนนเจริญประเทศ ต. ช้�งคล�น อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5325-2565
http://www.mcp.ac.th

5	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	
Montfort College (MC)
19/1 ถนนมงฟอร์ต ต. ท่�ศ�ล� 
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5324-5570
https://www.montfort.ac.th

6	 โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชยก�ร
Assumption Commercial College (ACC)
101 ซอยส�ธร 13 ถนนส�ทรใต้ แขวงย�น�ว� 
เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-675-5075-76, 78-82
http://www.acc.ac.th

7	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีร�ช�
Assumption College Sriracha (ACS)
29 ม. 10 ต. สุรศักดิ์ อ. ศรีร�ช� จ. ชลบุรี   
20110
โทรศัพท์ 0-3831-1055-6
http://www.acs.ac.th

8	 โรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทร�
Saint Louis School Chachoengsao (SL)
128 ถนนศุภกิจ ต. หน้�เมือง อ. เมือง 
จ. ฉะเชิงเทร� 24000
โทรศัพท์ 0-3853-5500
http://www.sl.ac.th

9	 โรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง
Assumption College Lampang (ACL)
294/1 ถนนฉัตรไชย ต. สบตุ๋ย อ. เมือง   
จ. ลำ�ป�ง 52100
โทรศัพท์ 0-5422-2733
https://www.acl.ac.th

พ.ศ. 2482

พ.ศ.	2487

พ.ศ. 2491

พ.ศ. 2501

พ.ศ.	2475
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Montfort College Primary Section

11	 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	
Assumption College Rayong  (ACR)
131 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต. เนินพระ 
อ. เมือง จ. ระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3861-1376
http://www.acr.ac.th

12	 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร�ชธ�นี
 Assumption College Ubonrachathani 
(ACU) 500 ถนนชย�งกูร ต. ในเมือง อ. เมือง    
จ. อุบลร�ชธ�นี 34000
โทรศัพท์ 0-4528-4444
https://www.acu.ac.th

13	 โรงเรียนอัสสัมชัญนครร�ชสีม�
Assumption College Nakhonratchasima (ACN)
3 ถนนเซนต์แมรี่ ต. ในเมือง 
อ. เมือง จ. นครร�ชสีม� 30000
โทรศัพท์ 0-4434-1789
http://www.acn.ac.th

พ.ศ. 2506

พ.ศ. 2508

พ.ศ. 2510

10	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
Assumption College Thonburi (ACT) 
92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบ�งไผ่ เขตบ�งแค   
กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2807-9555-63
http://www.act.ac.th

พ.ศ. 2504
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17	 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ	
(ACEP) Assumption College English Program
2 ถนนเจษฎ�วิถี ต. พันท้�ยนรสิงห์ 
อ. เมือง จ. สมุทรส�คร  74000
โทรศัพท์ 0-3487-2040-43
http://www.acep.ac.th

14	 มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ	 
Assumption University (AU, ABAC) วิทย�เขต
หัวหม�ก 593/3 ซอยร�มคำ�แหง 24  แขวงหัวหม�ก 
เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240  วิทย�เขตสุวรรณภูมิ 88 
ม. 8 ถนนบ�งน�-ตร�ด   กม. 26 อ. บ�งเส�ธง  
จ. สมุทรปร�ก�ร 10540 โทรศัพท์ 0-2300-4543
http://www.au.edu
 

15	 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปร�ก�ร
 Assumption College Samut Prakan (ACSP)
419/1389 หมู่ 5 ถนนเทพ�รักษ์ ต. เทพ�รักษ์ 
อ. เมือง จ. สมุทรปร�ก�ร 10270
โทรศัพท์ 0-2384-7491-6
http://www.acsp.ac.th
 

16	 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม	
 Assumption Technical School
Nakhon-Panom (ATSN)
107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองค�ย 
ต. เวินพระบ�ท อ. ท่�อุเทน จ. นครพนม 48120
โทรศัพท์ 0-4219-9503-10
http://www.atsn.ac.th

พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2555
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Montfort College Primary Section

วิสัยทัศน์		Vision
 โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญ�นิรันดร์

คว�มเชื่อของโรงเรียนที่มีต่อเด็กและก�รศึกษ�	
The Belief of the school towards the students and education
 บนพื้นฐ�นคว�มเชื่อที่ว่� เด็กคือเมล็ดพันธ์ุชีวิตที่พระเจ้�มอบให้เป็นของขวัญในก�รสร้�งส�ระ คว�มดี คว�มง�ม เป็นคว�ม 
เจริญให้แก่โลก เร�ต้องร่วมกันเพ�ะปลูกอย่�งรู้จักและเข้�ใจ ใช้ศ�สตร์และศิลป์อบรมฝึกสอนให้เข�เติบโตอย่�งมีเป้�หม�ย  
มีคุณภ�พ เป็นที่พึ่งพิงของพลโลก

ปรัชญ�โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม	MCP	School’s	Philosophy
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม เป็นโรงเรียนภ�ยใต้ก�รดูแลของคณะภร�ด�ผู้ยึดมั่นในคติธรรมและ 
คว�มเด็ดเดี่ยวม�นะของนักบุญหลุยส์ ม�รีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต จึงได้ยึดถือปรัชญ�และคติพจน์ ต�มแนวชีวิตของท่�น 
2 ประก�ร คือ
  1. จุดหม�ยของชีวิตคือก�รรู้จักสัจธรรม และก�รเข้�ถึงธรรม อันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
  2. LABOR OMNIA VINCIT วิริยะ อุตส�หะ ชนะทุกสิ่ง และนำ�ม�ซึ่งคว�มสำ�เร็จ
 เพื่อนำ�ปรัชญ�และคติพจน์ไปสู่ก�รปฏิบัติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม จึงได้วิเคร�ะห์องค์ประกอบท�ง 
ก�รศึกษ�ทั้งกระบวนก�ร และพบคว�มเป็นม� วัตถุประสงค์ และปัจจัยต่�ง ๆ ประกอบกันเป็นวัฏจักรดังนี้
  1. คว�มเป็นมงฟอร์ต คือ ก�รยึดมั่นที่จะกระทำ�ทุกอย่�งเพื่อพระเจ้� นั่นคือ ก�รมุ่งสู่สัจธรรม หรือคว�มรักส�กล
  2. มนุษย์ทุกคนมีชีวิต จิตวิญญ�ณ ท่ีส�ม�รถหย่ังรู้และพัฒน� คือ มีประก�ยของพระเจ้� มีพุทธะหรือมีขุมทรัพย์ในตนอยู่แล้ว
  3. โรงเรียนเป็นสถ�บันหนึ่งซึ่งเอื้อให้บุคคลทุกคนได้พัฒน�ตน จึงมีกระบวนก�รท�งวิช�ก�ร ตลอดจนกิจกรรม ชมรม และ 
กลุ่มต่�ง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีท�งเลือกที่หล�กหล�ย
  4. โรงเรียนมหีน�้ทีส่ง่เสรมิให้มนษุยไ์ดแ้สวงห�กระบวนก�รพฒัน�ตนเอง โดยไดเ้รยีนรูร้ว่มไปกบัเพือ่นมนษุย ์องคก์รต�่ง  ๆ  
รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ผู้เรียนจะได้ประสบก�รณ์ตรงเมื่อได้จุ่มตัวในหรือสัมผัสกับองค์ประกอบ 
นั้น ๆ ด้วยตนเอง
  5. ผู้เรียน โรงเรียน องค์กร และองค์ประกอบต่�ง ๆ มีหน้�ที่ที่จะร่วมกันพัฒน�โลกส�กล
   6. องค์ประกอบสำ�คัญของโลกส�กล คือ คน และสภ�พสังคม 
   6.1 คนในโลกส�กลจะต้องได้รับก�รพัฒน�ให้ตระหนักในศักดิ์ศรีของตน มีอิสรภ�พ และธรรมสิทธิ 
   6.2 สภ�พสังคมจะต้องได้รับก�รพัฒน�ให้เป็นสังคมที่ยุติธรรม มีสันติภ�พ และมีเสรีภ�พ
  7. เมื่อมนุษย์ได้เข้�สู่กระบวนก�รจนประจักษ์ต่อหน้�ที่ที่ตนต้องรับผิดชอบต่อโลกส�กล สิ่งแวดล้อมและต่อผู้อื่นแล้ว   
เข�จะได้เผชิญกับโลก ข้อมูล และประสบก�รณ์ต่�ง ๆ ม�กม�ย ข้อมูลเหล่�นี้จะวนกลับม� สู่กระบวนก�รทั้งมวลในโรงเรียน  
ซึ่งโรงเรียนจะนำ�ผู้เรียนเข้�วงจรแสวงห�และพัฒน�ต่อไป ทั้งมนุษย์ผู้นั้น เพื่อนมนุษย์ โรงเรียน องค์กร สิ่งแวดล้อม และโลกส�กล 
จะค้ำ�จุนและส่งเสริมกันและกันเป็นวัฏจักรแห่งก�รพัฒน�
  8. สิ่งพึงตระหนักในวงจรของกระบวนก�รนี้ คือ ขณะที่โรงเรียนนำ�ผู้เรียนให้เข้�ร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ นั้น จะต้อง
คำ�นึงถึงภูมิหลังและประวัติศ�สตร์ของบุคคลและของโรงเรียนด้วย
  9. เช่นเดียวกันเมื่อโรงเรียนร่วมกับองค์กรอื่นมุ่งไปพัฒน�โลกส�กลนั้นจำ�เป็นต้องขับเคลื่อนไปภ�ยในกรอบ หรือบริบท
เฉพ�ะ จึงจะไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตนหรือหลงประเด็นไป
 10. เมื่อเคลื่อนไหวถูกต้อง ประสบก�รณ์จ�กโลกส�กลจะช่วยขย�ยมุมมอง ท่�ที และวิสัยทัศน์ของทุกองค์ประกอบ 
ให้เปิดมิติต่�ง ๆ ได้กว้�งและม�กยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดวงจรของก�รมุ่งสู่สัจธรรม และก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
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วัตถุประสงค์		Objectives
 1. จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นประเภทส�มัญศึกษ� ในรูปแบบก�รศึกษ�ในระบบต�มหลักสูตรของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร และ
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รที่โรงเรียนเอกชนส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได้ต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
 2. ส่งเสริม ทะนุบำ�รุงกิจก�รท�งด้�นศ�สน� และจัดก�รศึกษ�ต�มพันธกิจก�รศึกษ�ค�ทอลิก เพื่อส่งเสริมคุณภ�พชีวิต
ของนักเรียนให้ได้รับก�รอภิบ�ลด้�นจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ต�มหลักธรรมของศ�สน�และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีง�ม
 3. เพื่อจัดก�รศึกษ� รวมทั้งจัดก�รให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีคว�มรู้ ทักษะในก�รประกอบอ�ชีพ และพัฒน�ตนเองได้เต็ม
ศักยภ�พต�มกฎหม�ยก�รศึกษ�แห่งช�ติ
 4. เพื่อให้บริก�รที่เกี่ยวเนื่องกับก�รจัดก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับกิจก�รโรงเรียน และ ก�รให้บริก�รอื่น ๆ ให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้
ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินกิจก�รโรงเรียน และชุมชน เช่น อุปกรณ์ก�รศึกษ� สถ�นที่ อ�ห�ร สุขภ�พอน�มัย รถ
รับ - ส่งนักเรียน ก�รดนตรี ก�รกีฬ� สระว่�ยนำ้� และศ�สนสถ�น เป็นต้น รวมทั้งก�รให้บริก�รแก่หน่วยง�นของรัฐ เอกชน 
และชุมชนต�มคำ�ร้องขอ
 5. เพื่อก�รจัดก�รศึกษ�อบรมแก่เย�วชน ผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษ ผู้พิก�ร ผู้ด้อยโอก�สในสังคม และบุคคลที่ต้องก�รคว�ม
ช่วยเหลือให้ได้รับก�รดูแลเอ�ใจใส่ มีก�รศึกษ�อบรมที่ดี และได้รับก�รฝึกฝนพัฒน�ทักษะชีวิตอย่�งเหม�ะสม 
 6. เพื่อให้บริก�รที่พักอ�ศัยแก่นักเรียน ครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� เจ้�หน้�ที่ นักก�ร พนักง�น และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน
 7. เพื่อระดมทรัพย�กรให้เกิดก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�ต�มคว�มเหม�ะสม และ คว�มจำ�เป็นต�มกฎหม�ยก�ร
ศึกษ�แห่งช�ติ
 8. เพื่อบริห�รจัดก�รทรัพย์สินของโรงเรียนแล้วนำ�ร�ยได้ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�
 9. ก�รดำ�เนินก�รทำ�นิติกรรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจก�รโรงเรียน ต�มที่กฎหม�ยอนุญ�ตให้กระทำ�ได้ เช่น ก�รกู้ยืมเงิน
โดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ ก�รจำ�นอง  ก�รจำ�นำ� ก�รให้ได้ม�หรือจำ�หน่�ยออกไปซึ่งอสังห�ริมทรัพย์หรือ
สังห�ริมทรัพย์

 เป้�หม�ย	Goals
 ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อ�รี มีคุณธรรม คุณภ�พส�กล”
 1. อิ่มเอิบ คือ พัฒน�เต็มศักยภ�พทุกมิติ ได้แก่ มิติท�งด้�น สังคม ร่�งก�ย ปัญญ� อ�รมณ์ และจิตวิญญ�ณ
  1.1 มิติท�งสังคม คือ มีทัศนคติและปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ระบอบ ระบบองค์กร และเพ่ือนมนุษย์อย่�งเหม�ะสม
  1.2 มิติท�งร่�งก�ย คือ ร่�งก�ยเติบโตและพัฒน�เหม�ะสม สุขภ�พดี แข็งแรง
  1.3 มิติท�งปัญญ� คือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีเหตุผล มีทักษะกระบวนก�ร มีวิจ�รณญ�ณใน ก�รพัฒน�และใช้ภูมิปัญญ� 
ของตนทั้งด้�นศ�สตร์และศิลป์
  1.4 มิติท�งอ�รมณ์ คือ มีสุนทรียภ�พ ดุลยภ�พ และคว�มม่ันคงท�งอ�รมณ์ แสดงอ�รมณ์อย่�งเหม�ะสมในแต่ละบริบท
  1.5 มิติท�งจิตวิญญ�ณ คือ ดำ�เนินชีวิตต�มหลักธรรมคำ�สอนของศ�สน�และพระเจ้�ที่ตนนับถือ
 2. อบอุ่น คือ เป็นที่พักพิงได้ น่�อยู่ใกล้ชิด
 3. อ�รี คือ มีคว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นำ�ตัวเองออกเป็นผู้ให้แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์    
 4. มีคุณธรรม คือ มีคว�มดีและคว�มสุขในตน ปฏิบัติธรรมเหม�ะกับบริบท
 5. คุณภ�พส�กล คือ มีทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถเพียงพอ และดำ�รงตนอยู่ได้อย่�งสง่�ง�มในโลกส�กล
 จ�กกระบวนก�รดังกล่�วข้�งต้น ส�ม�รถนำ�ม�สร้�งแผนภูมิแสดงวงจรขององค์ประกอบ คว�มเป็นม� วัตถุประสงค์ และ
เป้�หม�ยของโรงเรียนได้ ดังต่อไปนี้
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แผนภูมิแสดงวงจรขององค์ประกอบ	คว�มเป็นม�	วัตถุประสงค์	และเป้�หม�ยของโรงเรียน
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ตร�เครื่องหม�ยสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม

The	seal	of	the	school	is	the	symbol	of	Montfort	College	Primary	Section

ตร�เครื่องหม�ยของ	“คณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียล”																			ตร�เครื่องหม�ยของโรงเรียน

 A.M. ม�จ�กคำ�เต็มของภ�ษ�ล�ตินว่� “Ave Maria”  Maria เป็นชื่อของม�รด�ของพระเยซู 
คริสตเจ้� Ave Maria ตรงกับภ�ษ�ไทยว่� “วันท�แม่ม�รีย์”
 ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีข�ว เป็นเครื่องหม�ยแสดงถึงคว�มบริสุทธิ์ผุดผ่องที่นักเรียนทุกคนต้อง
พย�ย�มทำ�ตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งก�ย ว�จ� และใจอยู่เสมอไม่ว่�จะอยู่ที่ใดก็ต�ม ดังนั้นตรงส่วนที่มี
ตัวอักษร A.M. กับช่อดอกซ่อนกลิ่นสีข�ว จึงมีคว�มหม�ยรวมกันว่� โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้�นเกิด 
ที่ทุกคนเป็นสม�ชิกในครอบครัว มีพระน�งม�รีอ�พระม�รด�ของพระเยซูคริสตเจ้� เป็นที่รักเค�รพ
และบูช�ร่วมกัน ไม่แยกว่�ใครจะมีหรือจน คว�มรักและคว�มรู้สึกต่อครอบครัวต่อแม่ที่มีร่วมกันนี้ 
เป็นคว�มบริสุทธิ์ทั้งก�ย ว�จ� และใจเสมอ ไม่ว่�ต่�งจะอยู่ห่�งกัน ณ  ที่ใด ๆ  
 รูปเรือใบ ซึ่งเปรียบเสมือน “น�ว�ชีวิต” ของคนเร�ที่จะต้องฟันฝ่�อุปสรรคต่�ง ๆ ในโลกนี้  
เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่�ลม มรสุม แดด และฝนในท้องทะเลไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้คิดเสมอว่� 
“ชีวิต คือ ก�รต่อสู้”
 รูปด�วและเรือพ�ย หม�ยถึง คว�มหวังท�งด้�นจิตใจซึ่งมีศ�สน�เป็น “แสงแห่งธรรม” และ 
สรรพวิทย�ก�รที่ได้รับจ�กโรงเรียนเป็น “แสงแห่งปัญญ�” รวมกันเป็นดุจดวงประทีป นำ�ท�งชีวิต
ของคนเร� (รูปคนในเรือ) ให้เดินหน้�บรรลุจุดหม�ยปล�ยท�งของชีวิตได้ด้วยคุณธรรมและปัญญ� 
 เครื่องหม�ย D†S  มีคว�มหม�ยดังนี้ 
 เครื่องหม�ยไม้ก�งเขน ที่อยู่ระหว่�งอักษร D และ S เป็นเครื่องหม�ยแสดงถึงคว�มรักและ 
คว�มเสียสละ ดังที่พระคริสตเจ้�ได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยคว�มรัก เพื่อช่วยไถ่บ�ปให้แก่
มวลมนุษย์ 
 อักษร D และ S  ม�จ�กคำ�ในภ�ษ�ฝรั่งเศสว่� “Dieu Seul”  มีคว�มหม�ยว่� “จงทำ�ง�น            
ทุกอย่�งเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเป็นเจ้�” เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ ม�รี กรีญอง เดอมงฟอร์ต   
ผู้สถ�ปน�คณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียลด้วยคติพจน์อันเป็นพลังใจนี้เอง มวลสม�ชิกท้ังหล�ยจึงมิได้
ย่อท้อต่อคว�มเหนื่อยย�ก ไม่ว่�จะเป็นก�รเล่�เรียนหรือก�รทำ�ง�น   

 ตร�เครื่องหม�ยสัญลักษณ์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม เป็นตร�ของ “คณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียล” 
และสถ�บันก�รศึกษ�ในเครือทั้งหมดใช้เป็นตร�ประจำ�สถ�บันร่วมกัน ตร�นี้จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และ 
คว�มส�มัคคีของมวลสม�ชิกทั้งหล�ยให้อยู่ภ�ยใต้สำ�นึกแห่งก�รประพฤติปฏิบัติดีร่วมกัน
 นอกจ�กคว�มสำ�คัญอันเป็นน�มธรรมดังกล่�วแล้ว ส่วนต่�ง ๆ ของตร�นี้ยังมีคว�มหม�ยเป็นทั้งคติธรรมและ
แนวท�งที่จะนำ�ทุกคนไปสู่จุดหม�ยสูงสุดของก�รศึกษ�ของคณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียลอีกด้วย
 ส่วนใจกล�งของเครื่องหม�ยในรูปโล่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน  มีคว�มหม�ยดังนี้
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Montfort College Primary Section

 รูปโล่ล้อมรอบด้วยดอกไม้และกิ่ง Olive เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและคว�มสำ�เร็จ เป็นม�ลัย
เกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำ�แต่คว�มดี เพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของ
สถ�บันมิให้เสื่อมคล�ยไป
 ข้อคว�ม  Brothers  of  St.  Gabriel   เป็นชื่อของมูลนิธิที่ก่อตั้งและดูแลก�รดำ�เนิน กิจก�ร 
ของโรงเรียน
 ข้อคว�ม Labor Omnia Vincit (Labour Conquers All Things) เป็นภ�ษ�ล�ติน 
แปลว่� “วิริยะ อุตส�หะ ส�ม�รถเอ�ชนะอุปสรรคทั้งปวง”  หรือ  “ชนะทุกสิ่งได้ด้วยก�รทำ�ง�น”
 ตร�นี้จะอยู่ในคว�มรำ�ลึกของทุกคน  และจะช่วยเตือนใจให้รำ�ลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่ง
คณะภร�ด�เซนต์ค�เบรียล หรือภ�ยในอ้อมอกของแม่ คือ ศ�สน� เป็นชีวิตที่มีคว�มบริสุทธิ์ และ
จริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีคว�มหวัง คือ คุณธรรมและปัญญ�เป็นเครื่องนำ�ท�ง 
เป็นชีวิตที่มีทั้งคว�มรักและคว�มเสียสละ และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ส�ม�รถเอ�ชนะอุปสรรคทั้งมวล
ด้วยคว�มอุตส�หะ

สีประจำ�โรงเรียน	School Colors
 ได้แก่ สีแดง สีข�ว และสีน้ำ�เงิน 

เพิ่มลิงค์เพลงม�ร์ชมงฟอร์ต

อัตลักษณ์ก�รศึกษ�โรงเรียน	School Identity
 “ยึดมั่นสัจธรรม  มีวิริยะอุตส�หะ  รับผิดชอบต่อสังคม”
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

1. ภร�ด�ซิเมออน ริโคล  รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2475 – 2481

2. ภร�ด�ฮูเบิร์ต  คูแซง  รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2481 – 2484

3.  ภร�ด�ปีเตอร์   รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2484 – 2490

4.  ภร�ด�เซร�ฟิน   รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2490 – 2496

5.  ภร�ด�อัลเบอร์ต เบอร์น รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2496 – 2498

6.  ภร�ด�อ�ซีเนียว อ�เกล  รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2498 – 2504

7.  ภร�ด�ฮูเบิร์ต ไมเกต์  รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2504 – 2509

8.  ภร�ด�เอ็ดเวิร์ด คูเรียน  รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2509 – 2513

9.  ภร�ด�อิลเดฟองส์โซ  ม�เรีย รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2513 – 2515

ทำ�เนียบผู้อำ�นวยก�ร	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม	
School	Directors	of	Montfort	College	Primary	Section
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10. ภร�ด�พจน์ เล�หเกียรติ รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2515 – 2516

11. ภร�ด�สมพงศ์  ศรีสุระ  รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2516 – 2521

12. ภร�ด�บัญญัติ  โรจน�รุณ รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2521 – 2530

13. ภร�ด�วิศิษฐ์  ศรีวิชัยรัตน์ รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2530 – 2537

14. ภร�ด�วินัย  วิริยวิทย�วงศ์ รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2537 – 2540

15. ภร�ด�อนุรักษ์  นิธิภัทร�ภรณ์ รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2540 – 2547

16. ภร�ด�มีศักดิ์  ว่องประช�นุกูล รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2547 – 2555

17. ภร�ด�ศุภนันท์ ขันธปรีช� รับตำ�แหน่ง  พ.ศ. 2555 – 2561

18. ภร�ด� ดร. เศกสรร สกนธวัฒน์ รับตำ�แหน่ง พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
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ตัวอย่�งเกียรติยศ	ช่ือเสียงของสถ�นศึกษ�	ผู้บริห�ร	ครู	บุคล�กรและนักเรียน	ในระดับภ�ค	ระดับประเทศ	และระดับน�น�ช�ติ

Awards	and	accolades	that	brought	honor	to	the	school	

At	local,	national	and	international	levels

	 สถ�นศึกษ�	School Accolades
	 พ.ศ.	2528		
 • วงดุริย�งค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย ได้รับร�งวัลเหรียญทองในก�รแข่งขันดุริย�งค์น�น�ช�ติ ณ เมือง Kerkrade 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เนื่องในปีเย�วชนส�กล เมื่อวันที่ 15 กันย�ยน พ.ศ. 252 
	 พ.ศ.	2553		
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย ร่วมกับ โรงเรียนเรยีน�เชลีวิทย�ลัย ได้รับร�งวัลชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระบรม 
โอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ประเภท ข และระดับคะแนนเหรียญทอง ร�งวัลนั่งบรรเลงยอดเยี่ยม ร�งวัลดนตรีสน�ม
ยอดเยี่ยม จ�กก�รประกวดวงโยธว�ทิต นักเรียน นักศึกษ� ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ช
กุม�ร ครั้งที่ 29 ประจำ�ปี 2553
 • คณะนักร้องประส�นเสียง The Montfort Childrenís Choir โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัล
เหรียญทองแดง จ�กก�รแข่งขันประส�นเสียงโลก 6th World Choir Games ณ เมือง Shaoxing ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน
	 พ.ศ.	2555
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2555 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ จำ�นวน 3 คน 
ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ จำ�นวน 8 คน
	 พ.ศ.	2556
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2556 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ จำ�นวน 9 คน
	 พ.ศ.	2557
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2557 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์  จำ�นวน 4 คน 
ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ จำ�นวน 12 คน
	 พ.ศ.	2558
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2558 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์  จำ�นวน 3 คน 
ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ จำ�นวน 4 คน
	 พ.ศ.	2559
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2559 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์  จำ�นวน 12 คน 
ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ จำ�นวน 7 คน
	 พ.ศ.	2560
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2560 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์  จำ�นวน 9 คน 
ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ จำ�นวน 6 คน
	 พ.ศ.	2561
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2560 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์  จำ�นวน 18 คน 
ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ จำ�นวน 16 คน
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	 ผู้บริห�ร	ครูและบุคล�กร	Director, Teachers and Staffs Accolades
	 พ.ศ.	2543
 • ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนได้รับโล่ร�งวัล ผู้บริห�รที่มีผลง�นดีเด่น ปีก�รศึกษ� 2543 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุรุสภ�
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
	 พ.ศ.	2554	
 • ครูผู้สอน ได้รับเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรต คุรุสดุด ประจำ�ปี 2554  จ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ� จำ�นวน 1 ท่�น
	 พ.ศ.	2555
 • ครูผู้สอน ได้รับเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำ�ปี 2555  จ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ� จำ�นวน 3 ท่�น 

	 	นักเรียน	Student Accolades
	 พ.ศ.	2553		
 • ตัวแทนนักเรียนจ�กโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลชนะเลิศเหรียญทอง จ�กก�รแข่งขันหุ่นยนต์
น�น�ช�ติ Hong Kong Inter-city Robotic Olympiad 2010 ในร�ยก�ร Environmental Protection-Sea Surface 
Sweeper Robot Game (Primary School Division) ฮ่องกง
	 พ.ศ.	2559
 • เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ ช้ันป. 5/1 ได้รับร�งวัลเหรียญทองวิทย�ศ�สตร์ ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์
โอลิมปิก ระหว่�งประเทศ ระดับประถมศึกษ� ประจำ�ปี 2559 International Mathematics and Science Olympiad for 
Primary School  2016 (IMSO2016) ณ เมืองต�เงอรัง จังหวัดบันเติน ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่�งวันท่ี 8-13 พฤศจิก�ยน 2559
 • เด็กช�ยรณกร  ระวังง�น ชั้น ป. 4/1 เด็กหญิงธนัชพร ชัยศรี ชั้น ป. 6/8  เด็กช�ยธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ชั้น ป. 5/8 
และเด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์  ชั้น ป. 4/3  ได้รับร�งวัลเหรียญทอง ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ระหว่�งประเทศ Thailand 
International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2016
 • เด็กช�ยปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ ชั้น ป. 5/3 เด็กช�ยธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ ชั้น ป. 4/3 และเด็กช�ยรุจิพัทธ์ จิร�นุสรณ์กุล 
ชั้น ป. 5/7 ได้รับร�งวัล อันดับที่ 20 จ�ก 72 ทีม รุ่นอ�ยุ 12 ปี ก�รแข่งขัน WORLD ROBOT OLYMPIAD WRO 2016 2500 
participants, 100 countries, 463 teams ณ INDIA EXPO Center, New Delhi, India
	 พ.ศ.	2560
 • เด็กช�ยญ�ณรัก  ถ�วรรุ่งกิจ ชั้น ป. 6/1 ได้รับร�งวัลเหรียญทอง จ�กก�รแข่งขันวิทย�ศ�สตร์โอลิมปิกระหว่�งประเทศ 
ระดับประถมศึกษ� ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2560   IMSO 2017: International Mathematics and Science Olympiad for 
Primary Schools จัดโดย IMSO (International Mathematics and Science Olympiad for Primary Schools)  ณ 
ประเทศสิงคโปร์
 • เด็กช�ยรวินกร  ยั่งยืน  ชั้น ป. 6/4 ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ 2017  ISMC :  Interna-
tional Singapore Maths Competition ณ ประเทศสิงคโปร์
 • เด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ ชั้น ป. 5/8 ได้รับร�งวัล เหรียญเงิน ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ 2017 IMWiC: 
International Mathematics Wizard Challengeณ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 
 • เด็กช�ยเสฏฐชัย  จิร�นุสรณ์กุล ชั้น ป. 4/2  เด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์นั ชั้น ป. 5/8 และเด็กช�ยรุจิพัทธ์  จิร�นุสรณ์
กุล ป. 6/6 ได้รับร�งวัลอันดับที่ 7 จ�ก 90 ทีมทั่วโลก จ�กก�รแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2017 จัด
โดย WRO (World Robot Olympiad) วันที่ 10-12 พ.ย. 2560 ณ เมืองซ�นโฮเซ ประเทศคอสต�ริก�
 • เด็กหญิงสิริปภ�  ปันทุร�ภรณ์ ชั้น ป. 5/7 ได้รับร�งวัลโล่ทองแดง จ�กก�รประกวดว�ดภ�พส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ไทย-
ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี 2560 จัดโดย ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�รังสิต สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ และก�ร
ศึกษ�ต�มอัธย�ศัย กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 28 มกร�คม 2561 ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น
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	 พ.ศ.	2561
 • เด็กช�ย จ�รุพิชญ์ บัวขุนเณร ชั้น ป.6/2 ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน จ�กกก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ 2018 IMWiC 
: International Mathematics Wizard Challenge จัดโดย IMWiC (International Mathematics Wizard Challengeณ 
กรุงจ�ร์ก�ต้� ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภ�คม 2561
 • เด็กช�ยธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5 ได้รับร�งวัล 
  - ชนะเลิศร�ยก�ร   Generator Robot Horse Short Distance   Run Competition
  - รองชนะเลิศอันดับ  2  Generator Robot Dragon Boat Appearance Design   Competition
  - รองชนะเลิศอันดับ  3  Robot  Sheepdog  Competitio
  - ก�รแข่งขันร�ยก�ร “Hong-Kong International Robotic Olympiad 2018” ก�รแข่งขันหุ่นยนต์   บังคับมือ
น�น�ช�ติ ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 21 กรกฎ�คม 2561
 • ร�งวัลเหรียญทอง จ�กหัวข้อง�นวิจัยเรื่อง “The study about yeast concentration that dissolves to Su-
crose.” ณ กรุงกัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย จัดโดย Universal Ministries of the King’s College วันที่ 6 ตุล�คม 2561 
และเข้�ร่วมก�รประชุม South East Asia on Junior Researcher Program S.E.A. Conference
  เด็กหญิงณัฐช�  เส�ร์คำ�   ชั้นป. 4/1
  เด็กช�ยกฤตภัค  บัวจีน    ชั้นป. 6/9
  เด็กหญิงอัยลิส�  ลออชัยรังษี   ชั้นป. 6/9
 • ร�งวัลเหรียญเงิน จ�กหัวข้อง�นวิจัยเรื่อง “Study the variety of flowers in Montfort College” ณ กรุง
กัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย จัดโดย Universal Ministries of the King’s College วันที่ 6 ตุล�คม 2561 และเข้�ร่วมก�ร
ประชุม South East Asia on Junior Researcher Program S.E.A. Conference
  เด็กช�ยภ�ณุพงศ์   อุปกระโจง   ชั้นป. 4/1
  เด็กช�ยเจตนิพิฐ  กุณ�วงศ์   ชั้นป. 4/4
  เด็กหญิงป�รณีย์   ทูลคำ�เตย  ชั้นป. 4/5
  เด็กช�ยเจตนิพัทธ์   กุณ�วงศ์   ชั้นป. 4/7
  เด็กช�ยภฤศ   บุญพิทักษ์   ชั้นป. 4/8
	 พ.ศ.	2562
 • เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส ชั้น ป. 4/6 ได้รับเหรียญเงิน จ�กก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ ร�ยก�ร Hong Kong 
International Mathematics Olympiad 2019 - Final Round (HKIMO2019)  จัดโดย Olympiad Champion Education 
Center (OCEC) ระหว่�งวันที่ 30 สิงห�คม – 2 กันย�ยน 2562 ณ เขตบริห�รพิเศษฮ่องกง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน
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ตัวอย่�งผลง�นของนักเรียนที่ได้รับร�งวัลดีเด่นด้�นต่�ง	ๆ	
Outstanding Students Recognition and Awards

	 พ.ศ.	2549	
 • เด็กช�ยกัญจน์ หวังพิริยะพ�ณิช ชั้น ป. 6 ได้รับร�งวัลนักเรียนพระร�ชท�น ระดับกลุ่มจังหวัดภ�คเหนือตอนบน  
ระดับโรงเรียนประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2549  

	 พ.ศ.	2550 
 • สโมสรฟุตบอลมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กก�รแข่งขันฟุตบอลเย�วชนและประช�ชน 
ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอ�ยุไม่เกิน 12 ปี
 • เด็กช�ยมหัทธน  เครือเวทย์ ชั้น ป. 6 ได้รับร�งวัลตัวแทนนักเรียนพระร�ชท�น สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เชียงใหม่ 
เขต 1 ระดับประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่ ร�งวัลนักเรียนดีเด่นของสม�คมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร�งวัลชนะเลิศ  
ถ้วยพระร�ชท�นพระเจ้�หล�นเธอพระองค์เจ้�สิริวัณวรีน�รีรัตน์ในก�รแข่งขันดนตรีรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (YAMAHA  
THAILAND MUSIC FESTIVAL) 
 • เด็กช�ยธีรวัฒน์ ลิ่มลังก�รณ์ ชั้น ป. 6 ได้รับร�งวัลชนะเลิศก�รแข่งขันทักษะคณิตศ�สตร์ของโรงเรียนสิรินธรฯ ระดับ
ภ�คเหนือในประเภททีม และประเภททีมบุคคล และเหรียญทองบุคคลระดับประเทศ ในระดับช่วงชั้นที่ 2

	 พ.ศ.	2553		
 • ตัวแทนนักเรียนจ�กโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลชนะเลิศเหรียญทอง จ�กก�รแข่งขันหุ่นยนต์
น�น�ช�ติ Hong Kong Inter-city Robotic Olympiad 2010 ในร�ยก�ร Environmental Protection-Sea Surface 
Sweeper Robot Game (Primary School Division) ฮ่องกง

	 พ.ศ.	2554
 • เด็กช�ยก้องกิด�กร   บุญเรือง ชั้น ป. 2/3 ได้รับร�งวัลเหรียญทองและถ้วยร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 Level 3    
จ�กก�รแข่งขันสม�ร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภ�คเหนือครั้งที่ 9
 • เด็กช�ยตนุภัทร อิทธิพูนธนกร ชั ้น ป. 2/5 ได้รับร�งวัลเหรียญเงินในก�รแข่งขันสม�ร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป ์
ประเทศไทย ในเขตภ�คเหนือ
 • เด็กช�ยจัตุมงคล จันทนรุ ่งโรจน์ เด็กช�ยจิรชวิศ จิรรัตน์สกุล และเด็กช�ยสัณหรัฐ คำ�อ�จ ชั ้น ป. 2/5 เด็กช�ย 
ณัฐภัทร ศรีบุญปวน และเด็กช�ยกิติพงศ์ สุจริตไพบูรย์ ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดงใน Level 3  คณิตคิดในใจ จ�กก�รแข่งขัน
สม�ร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภ�คเหนือครั้งที่ 9
 • เด็กช�ยศุภวิชญ์  อุตตระพะยอม ชั้น ป. 2/3 ได้รับร�งวัลเหรียญเงินใน Level 3 คณิตคิดในใจ จ�กก�รแข่งขันสม�ร์ท 
เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภ�คเหนือครั้งที่ 9 
 • เด็กช�ยณัฐนันท์  ทิร�นนท์ ชั้น ป. 6/5 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเย�วชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดเลือก
เป็นเด็กดีเด่นของสภ�สังคมสงเคร�ะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2554
  - ได้รับร�งวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในร�ยก�รก�รแข่งขันหุ่นยนต์น�น�ช�ติ Hong  Kong Inter – city Robotic Olympiad 
2010 ในร�ยก�ร Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game (Primary School  
Division) ฮ่องกง
 • เด็กช�ยไชยภัทร  พงษ์ประยูร ชั้น ป. 6/5  ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ก�รแข่งขันหม�กล้อมเย�วชนชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 
 
พ.ศ.2555
 • เด็กหญิงฐิต� จันทร์แดง และเด็กช�ยอภิช�ติ เลิศวิร�ม ชั้น  ป.6 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศและชนะเลิศอันดับ 1 ก�รแข่งขัน  
Chess 4 Thai  Main Event 2012  ร�ยก�ร Chess 4 Thai Club Championship 2012 (รุ่นอ�ยุต่ำ�กว่� 10 ปี และรุ่นอ�ย ุ
ต่ำ�กว่� 12 ปี) ระดับประเทศและเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับน�น�ช�ติ

ตัวอย่�งเกียรติยศ	ชื่อเสียงของสถ�นศึกษ�ในระดับภ�ค	ระดับประเทศ	และระดับน�น�ช�ติ
Awards	and	Recognitions	that	brought	Fame	and	Honor	to	the	School	Institution	in	the	Local,	 

National	and	International	Levels
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 • เด็กช�ยกฤตฐิภ�ส  ชุ่มสวัสดิ์ และเด็กช�ยปุณณวิช ธรรมจินด� ชั้น  ป.6 ได้รับร�งวัลลำ�ดับที่ 29  จ�ก 70 ทีม 30 
ประเทศทั่วโลก ก�รแข่งขัน World Robot Olympiad  2012  ณ กรุงกัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2555  ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  เด็กช�ยชวิน อักษร                ชั้น ป. 6/1 
  เด็กช�ยธีรภัทร สุขประเสริฐกุล     ชั้น ป. 6/1 
  เด็กช�ยอภิช�ติ เลิศวิร�ม  ชั้น ป. 6/4 
 • นักเรียนที่มีผลสอบ  O-NET ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2555  ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  เด็กช�ยวิธวิทย์ ธิพึง  ชั้น ป. 6/3 
  เด็กช�ยกรัณ ช่อชูวงศ์  ชั้น ป. 6/5 
  เด็กช�ยช�ญเมธ� เขมกปสิทธิ  ชั้น ป. 6/5 
  เด็กช�ยพีรพงศ์ เศรษฐบุปผ�  ชั้น ป. 6/5 
  เด็กช�ยธนกร สมสิทธิ์  ชั้น ป. 6/6 
  เด็กช�ยพัชรพล แสงรัตน์วัชร�  ชั้น ป. 6/6 
  เด็กช�ยช�ญชน วัฒนะ  ชั้น ป. 6/7 
  เด็กช�ยภัค อัครมั่งคั่ง  ชั้น ป. 6/7 

	 พ.ศ.	2556	
 • เด็กหญิงศิรพัชร ทองประไพ เด็กหญิงนันทิช� สุวรรณม�ลี เด็กช�ยธัญเทพ  สิงห์แดง และเด็กช�ยพลกฤต  ทิพย์วงค์  
นักเรียนชั้น  ป.6 ได้รับร�งวัลชนะเลิศอันดับ 1 ก�รแข่งขันโครงก�ร Young Genius Competition 2012 ระดับภูมิภ�ค จัด
โดยสถ�บันพัฒน�ทักษะคณิตศ�สตร์คิงแมทส์ 
 • เด็กหญิงสิริกร สุรินทอง ชั้น ป. 2/8 เด็กหญิงนภัสกร โล่ห์ติวิกุล ชั้น ป. 2/2 ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง ก�รแข่งขันสม�ร์ท  
เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�  ณ ศูนย์ประชุมมห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ รังสิต ปทุมธ�นี
 • เด็กหญิงกมลลักษณ์ เทพวงศ์ ชั้น ป. 5/1 ได้รับร�งวัลชนะเลิศอันดับ 1  ของประเทศ โครงก�รทดสอบวัดคว�มส�ม�รถ
ท�งวิช�ก�รของบริษัท ท๊อปเทสท์เซ็นเตอร์จำ�กัดสน�มสอบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย
  - ร�งวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศก�รแข่งขันประกวดว�ดภ�พของนักเรียน BRITISH COUNCIL“ผู้คนและ 
เหตุก�รณ์ในประวัติศ�สตร์”
 • เด็กช�ยชยุต  ระวังง�น ชั้น ป. 4/1 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ระดับประเทศ ก�รแข่งขันง�น 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556 เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี
 • นักเรียนที่มีผลสอบ  O-NET ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2556  ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  เด็กช�ยพนล ธัญย�ธีรพงษ์  ชั้น ป. 6/1 
  เด็กช�ยณธีวิชญ์     วิวัฒน์กมลชัย  ชั้น ป. 6/1 
  เด็กช�ยธนภัทร  สีม�ขจร  ชั้น ป. 6/1
  เด็กช�ยธนดล  ระงับพิษ  ชั้น ป. 6/1
  เด็กช�ยภูบดี  กิตติวรรณ  ชั้น ป. 6/1
  เด็กช�ยกษิดิศ  ขันคำ�นันต๊ะ  ชั้น ป. 6/1
  เด็กช�ยณภัทร  อินทร์ฐ�นะ  ชั้น ป. 6/1
  เด็กช�ยปวเรศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์  ชั้น ป. 6/2
  เด็กช�ยภัทรชย  ชย�งศุ  ชั้น ป. 6/5
 • เด็กช�ยภูบดี  กิตติวรรณ ชั้น ป. 6 ได้รับร�งวัล เหรียญทอง ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 
(ระดับประเทศ) และได้รับคัดเลือกเข้�อบรมเข้มในร�ยวิช�วิทย�ศ�สตร์เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับน�น�ช�ติ ปีก�รศึกษ� 2557

พ.ศ.	2557
 • เด็กช�ยอัจฉริยะ  คำ�จ�รึกวงศกร ชั้น ป. 5/1 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี ก�รแข่งขัน “English Competition 2014”  จัดโดย British Council Thailand ณ ศูนย์ก�รค้�สย�ม 
พ�ร�กอน กรุงเทพฯ
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Montfort College Primary Section

 • เด็กหญิงภัทรวดี จิรสินท�ริน ชั้น ป. 3/3  และ เด็กช�ยธรรศธ�ด�  ตันชัยสวัสดิ์ ชั้น ป. 5/1 ได้รับร�งวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ก�รแข่งขันโครงก�รธนช�ต ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย : อ่�นฟังเสียง ครั้งที่ 43 ณ อ�ค�รสวนมะลิ ธน�ค�รธนช�ต 
จำ�กัด (มห�ชน) กรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงปรีชญ�พร ไชยอ้�ย เด็กหญิงณิช�ภัทร สุนทรชัย ชั้น ป. 6/4 และเด็กหญิงสวิชญ� เวียงเงิน ชั้น ป. 6/7  
ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ก�รแข่งขันประกวดโครงง�น หัวข้อ “วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต” จัดโดย 
สม�คมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีศึกษ�ไทย ร่วมกับบริษัททรู
   • โครงก�รประเมินและพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศท�งคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษ� ประจำ�ปี
ก�รศึกษ� 2557 จัดโดยสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  เด็กช�ยรณกร  ระวังง�น   ชั้น ป. 2/2  ได้รับเหรียญเงินวิช�คณิตศ�สตร์ 
  เด็กช�ยญ�ณรัก  ถ�วรรุ่งกิจ   ช้ัน ป. 3/1  ได้รับเหรียญเงินวิช�คณิตศ�สตร์
              เหรียญทองวิช�วิทย�ศ�สตร์
 • โครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557 จ�กสถ�บันส่งเสริมก�รสอน
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  เด็กช�ยธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย    ชั้น ป. 3/8  ได้รับเหรียญเงินวิช�คณิตศ�สตร์
  เด็กช�ยญ�ณรัก  ถ�วรรุ่งกิจ   ชั้น ป. 3/1  ได้รับเหรียญทองแดงวิช�คณิตศ�สตร์ 
              เหรียญเงินวิช�วิทย�ศ�สตร์
  เด็กช�ยธนกฤต  แก้วจันทร์   ชั้น ป. 3/2 ได้รับเหรียญทองแดงวิช�คณิตศ�สตร์
              เหรียญทองวิช�วิทย�ศ�สตร์
  • ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี 2558 (ระดับประเทศ) ปีก�รศึกษ� 2557
   เด็กช�ยณัฏฐ์ สิทธิชัยโอภ�ส   ชั้น ป. 6/1  ได้รับเหรียญเงินวิช�คณิตศ�สตร์
  เด็กช�ยพลกฤต ทิพย์วงค์   ชั้น ป. 6/2  ได้รับเหรียญทองแดงวิช�คณิตศ�สตร์
    เด็กหญิงณัฐวศ� กล่อมแก้ว   ชั้น ป. 6/1  ได้รับเหรียญเงินวิช�วิทย�ศ�สตร์
  เด็กช�ยชนก�นต์ พลเยี่ยม   ชั้น ป. 6/3  ได้รับเหรียญเงินวิช�วิทย�ศ�สตร์
  เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ   ชั้น ป. 3/1  ได้รับเหรียญทองแดงวิช�วิทย�ศ�สตร์
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ระดับชั้น ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2557 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์และภ�ษ�อังกฤษ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม 2  วิช�
  เด็กหญิงณัฐวศ�  กล่อมแก้ว   ชั้น ป. 6/1
  เด็กช�ยเกริกเกียรติ   แก้วก๋อง   ชั้น ป. 6/1
 •  นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ระดับช้ัน ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2557 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เด็กหญิงเบญญ�ภ�   สุขประเสริฐกุล   ชั้น ป. 6/1
  เด็กช�ยพลกฤต   ทิพย์วงค์   ชั้น ป. 6/2
  เด็กหญิงนันทิพัฒน์   ด่�นจิระมนตรี   ชั้น ป. 6/6
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ระดับช้ัน ป. 6 ปีก�รศึกษ� 2557 ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เด็กช�ยชยภัทร ธรรมรักษ์   ชั้น ป. 6/1
  เด็กหญิงกมลลักษณ์   เทพวงค์   ชั้น ป. 6/1
  เด็กหญิงศุภ�งค์ ส�ยคำ�วงศ์   ชั้น ป. 6/1
  เด็กหญิงพิชญ์สินี ภูมิประภ�พงศ์   ชั้น ป. 6/2
  เด็กหญิงละออทัศน์  ปิยะกนิษฐ์กุล   ชั้น ป. 6/3
  เด็กช�ยเดช�ธร ใจซ�วดง   ชั้น ป. 6/4
  เด็กช�ยปวเรศวร์ พินสมพงษ์   ชั้น ป. 6/4
  เด็กหญิงบัณฑิต� อ่องลออ   ชั้น ป. 6/6
  เด็กช�ยพงศพัฒน์ วัชโรทน   ชั้น ป. 6/8
  เด็กช�ยศุภพล สุรพลชัย   ชั้น ป. 6/8
  เด็กหญิงศศิภรณ์ วิศวกุล   ชั้น ป. 6/8
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	 พ.ศ.	2558
 • เด็กช�ยปิตุภูมิ  ชัยเจริญวรรณ  ชั้น ป. 4/2 และเด็กช�ยชัชรวีร์ อุปยอด ชั้น ป. 4/7 ได้รับร�งวัล ชนะเลิศก�รแข่งขัน
โอลิมปิกหุ่นยนต์ 2558 WRO 2015: World Robot Olympiad 2015 ณ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ จังหวัดลำ�ป�ง 
 • เด็กหญิงนัทธมน  เสติละ ชั้น ป. 6/6 ได้รับร�งวัลเหรียญทอง โครงก�รก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ ประจำ�
ปี 2558 โดย ASMO THAI
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ปีก�รศึกษ� 2558 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์และภ�ษ�อังกฤษ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม 2  วิช�
  เด็กช�ยธรรศธ�ด� ตันชัยสวัสดิ์   ชั้น ป. 6/1 
 • นักเรียนท่ีมีผลสอบ O-Net ระดับช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี 6 ปีก�รศึกษ� 2558 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
   เด็กช�ยธิติวุฒิ คำ�มูล   ชั้น ป. 6/5
  เด็กหญิงนัทธมน เสติละ   ชั้น ป. 6/6
  เด็กช�ยเตือนตน สุริยบรรเจิด   ชั้น ป. 6/8
 • นักเรียนท่ีมีผลสอบ O-Net ระดับช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี 6 ปีก�รศึกษ� 2558 ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เด็กหญิงคีตพัช ธรรมปัญญ�   ชั้น ป. 6/3
  เด็กช�ยสุภณ ธน�ธิวัฒน์   ชั้น ป. 6/6
   เด็กช�ยวชิรธ�ร บุญแทน   ชั้น ป. 6/1
 • เด็กหญิงสิริย�กร กันใหม่ ชั้นป.6/1 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวด “เล่�เรื่องคว�มภ�คภูมิใจในท้องถิ่น” 
โดย สำ�นักร�ชบัณฑิตยสภ� ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
 • เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎ� เลอศิลป์  ชั้น ป. 2/7 ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง (ระดับประเทศ) วิช�วิทย�ศ�สตร์ จ�กก�รแข่งขัน
โครงก�รประเมินพัฒน�คว�มเป็นเลิศท�งด้�นคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ TEDET (สสวท.)  
   • โครงก�รพัฒน�อัจริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์ และคณิตศ�สตร์ ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2558 โดยสถ�บันส่งเสริม 
ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คณิตศ�สตร์
 เด็กหญิงนัยน์ปพร ไชยพันธุ์   ชั้น ป. 3/4 ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง
 เด็กช�ยธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์   ชั้น ป. 3/7 ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง
 เด็กช�ยชยุต  ระวังง�น      ชั้น ป. 6/1 ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง
วิทย�ศ�สตร์
  เด็กช�ยธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์  ชั้น ป. 3/7 ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน
  เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ   ชั้น ป. 4/1 ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง
 • เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ ชั้น ป. 4/1 ได้รับร�งวัลเหรียญทองแดง (ระดับประเทศ) วิช�วิทย�ศ�สตร์ จ�กโครงก�รพัฒน� 
อัจริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ ประจำ�ปี 2558 โดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ก�รสอบแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี 2559 (ระดับประเทศ) ปีก�รศึกษ� 2558
   เด็กช�ยชยุต   ระวังง�น   ชั้น ป. 6/1  เหรียญทองวิช�คณิตศ�สตร์
   เด็กช�ยรณกร   ระวังง�น   ชั้น ป. 3/5 เหรียญทองแดงวิช�คณิตศ�สตร์
   เด็กช�ยธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย    ชั้น ป. 4/7  เหรียญทองแดงวิช�คณิตศ�สตร์
   เด็กหญิงธนัชพร   ชัยศรี   ชั้น ป. 5/1  เหรียญทองแดงวิช�คณิตศ�สตร์
   เด็กช�ยญ�ณรัก  ถ�วรรุ่งกิจ   ชั้น ป. 4/4  เหรียญทองวิช�วิทย�ศ�สตร์
   เด็กหญิงกรกมล  แก้วจันทร์   ชั้น ป. 6/1  เหรียญทองแดงวิช�วิทย�ศ�สตร์
   เด็กช�ยธรรศธ�ด�  ตันชัยสวัสดิ์  ชั้น ป. 6/1  เหรียญทองแดงวิช�วิทย�ศ�สตร์

พ.ศ.	2559	
 • เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ ชั้นป. 5/1 ได้รับร�งวัลเหรียญทองวิทย�ศ�สตร์ ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์
โอลิมปิก ระหว่�งประเทศ ระดับประถมศึกษ� ประจำ�ปี 2559 International Mathematics and Science Olympiad  
for Primary School  2016 (IMSO2016) ณ เมืองต�เงอรัง จังหวัดบันเติน ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่�งวันที่ 8-13  
พฤศจิก�ยน 2559
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  • เด็กช�ยรณกร  ระวังง�น ชั้น ป. 4/1 เด็กหญิงธนัชพร ชัยศรี ชั้น ป. 6/8  ด.ช ธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ชั้น ป. 5/8 
และเด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์  ชั้น ป. 4/3  ได้รับร�งวัลเหรียญทอง ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ระหว่�งประเทศ Thailand 
International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Compettition 2016
 • เด็กช�ยปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ ชั้น ป. 5/3 เด็กช�ยธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ ชั้น ป. 4/3 และเด็กช�ยรุจิพัทธ์ จิร�นุสรณ์กุล  
ชั้น ป. 5/7 ได้รับร�งวัล อันดับที่ 20 จ�ก 72 ทีม รุ่นอ�ยุ 12 ปี ก�รแข่งขัน WORLD ROBOT OLYMPIAD WRO 2016  
2500 partivipants, 100 countries,463 teams ณ INDIA EXPO Center, New Delhi, India
 • เด็กช�ยอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถ�วร ชั้น ป. 5/3 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ก�รแข่งขันร�ยก�ร Good Morning Vocab King 
Thailand (Season 3) จัดโดยสถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
 • เด็กหญิงฬิรปพ� บุญเพ็ง ชั้น ป. 4/7 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม รุ่นอ�ยุ 7-12 ปี เเละได้รับร�งวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท solo หญิงเดี่ยว รุ่นอ�ยุ 7-12 ปี ก�รเเข่งขัน 12th Thailand National Cheerleading  
Championships 2016 ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี และถ้วยประท�นพระองค์เจ้�
โสมสวลีฯ ระหว่�งวันที่ 19-20 พฤศจิก�ยน 2559 และได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬ�ทีมช�ติหญิงยิมน�สติก แอโรบิค 
 • เด็กหญิงนวพร ไทยแท้ ชั้น ป. 6/6 ได้รับร�งวัลชนะเลิศกรรเชียง 200 เมตรหญิง และรองชนะเลิศอันดับ 1 เดี่ยวผสม  
400 เมตรหญิง ก�รแข่งขันคัดตัวกีฬ�แห่งช�ติภ�ค 5 สุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12-14 ธันว�คม  
พ.ศ. 2559 
 • เด็กหญิงชลรด� ส�ยน้ำ�ต�ล ชั้น ป. 6/8 ได้รับร�งวัลดีเด่นระดับประเทศ ก�รประกวดว�ดภ�พระบ�ยสีศิลปกรรม 
ยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 “ส�ยน้ำ�คุณค่�แห่งชีวิต” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติม�กรรมและภ�พพิมพ์และ 
หอศิลป์มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
 • เด็กช�ยณกรณ์  คู่เจริญถ�วร ชั้น ป. 2/5 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ก�รแข่งขัน The Champion of  
Overdrive Drum Fact2 “The Drum Battle” วันที่ 1 ตุล�คม 2559 ณ ล�นพ�ร์ค สย�มพ�ร�กอน กรุงเทพฯ
 • ร�งวัลผลก�รสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ปีก�รศึกษ� 2559 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์และภ�ษ�อังกฤษ  
เด็กหญิงศิรพัชร ทองประไพ ชั้น ป. 6/2 รวม 2 วิช� คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ปีก�รศึกษ� 2559 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  เด็กช�ยณภัทร   คำ�ฟู   ชั้น ป. 6/1
  เด็กหญิงปวริศ�  บูรณพันธุ์ศรี   ชั้น ป. 6/1
  เด็กช�ยกฤติน    จอมวิญญ�ณ์   ชั้น ป. 6/2
  เด็กช�ยณฐนนท์ ลือวิฑูรเวชกิจ   ชั้น ป. 6/2
  เด็กหญิงบุษบ�กร วีระตุมม�   ชั้น ป. 6/3
  เด็กช�ยธรธร เธียรพร�นนท์   ชั้น ป. 6/3
  เด็กช�ยณภัทร เจริญศิลป์   ชั้น ป. 6/4
  เด็กช�ยภัทรวรรธน์ กิจศักดิ์   ชั้น ป. 6/6
  เด็กช�ยศักดิธัช เรืองสังข์   ชั้น ป. 6/7
  เด็กช�ยชยกร ไชยพันธุ์   ชั้น ป. 6/7
  เด็กหญิงชลรด� ส�ยน้ำ�ต�ล   ชั้น ป. 6/8
 • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ระดับช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี 6 ปีก�รศึกษ� 2559 ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เด็กหญิงสุภ�ภร วังพฤกษ์   ชั้น ป. 6/1
  เด็กหญิงนันทรัตน์ ย�วรรณศรี   ชั้น ป. 6/2
  เด็กช�ยณัฐพัชร์ วรชยุตพงศ์   ชั้น ป. 6/3
  เด็กหญิงชวิศ� ไทรตระกูล   ชั้น ป. 6/6
  เด็กช�ยปองพล นวมครุฑ   ชั้น ป. 6/8
  เด็กช�ยณัฐนนท์ ไตรทิพย์ช�ติสกุล   ชั้น ป. 6/9
 • โครงก�รประเมินและพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศท�งคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ ระดับประถมศึกษ� ประจำ�ปี 2559  
ระดับประเทศ จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Thailand Educational  
Development and Evaluation Test (TEDET)  วิช�คณิตศ�สตร ์
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  เด็กช�ยญ�ณรัก   ถ�วรรุ่งกิจ    ชั้น ป. 5/1 เหรียญเงิน  
  เด็กหญิงณัฐณิช�  คำ�วัง    ชั้น ป. 3/6 เหรียญทองแดง 
 • ก�รแข่งขัน ร�ยก�ร Good Morning Vocab King Thailand (Season 3) ระดับประเทศ จัดโดย สถ�นีโทรทัศน์ไทย 
พีบีเอส (Thai PBS) 
   เด็กช�ยอติวิชญ์  วิชิตตระกูลถ�วร    ชั้น ป. 5/3 ร�งวัลชนะเลิศ
  เด็กหญิงพรไพลิน  เจ้�วัฒนพงศ์    ชั้น ป. 6/9 รองชนะเลิศอันดับ 2 
 • โครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ ระดับประเทศ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559  จัดโดย สถ�บัน
ส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 คณิตศ�สตร์ 
  เด็กช�ยยศภัทร ประพฤติ   ชั้น ป. 3/2 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยณัชภัค คนใจซื่อ   ชั้น ป. 3/6 เหรียญทองแดง
 วิทย�ศ�สตร์ 
  เด็กหญิงณัฐณิช� คำ�วัง   ชั้น ป. 3/6 เหรียญเงิน
  เด็กช�ยณัชภัค คนใจซื่อ   ชั้น ป. 3/6 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยเพชรแท้ คุณดิลกกิตติ    ชั้น ป. 3/1 เหรียญทองแดง
• ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5th TMC – Thailand Mathematics Contest) จัดโดย สม�ชิกภ�พสหภ�พ 
TMC ประจำ�ประเทศไทย  
  เด็กช�ยณัชภัค คนใจซื่อ   ชั้น ป. 3/6 เหรียญเงิน
  เด็กหญิงณัฐณิช� คำ�วัง   ชั้น ป. 3/6 เหรียญเงิน
  เด็กช�ยธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์   ชั้น ป. 4/3 เหรียญเงิน
  เด็กช�ยธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย    ชั้น ป. 5/8 เหรียญเงิน
  เด็กหญิงก�นต์พิสช� โตไพบูลย์   ชั้น ป. 3/5 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยจ�รุพิชญ์ บัวขุนเณร    ชั้น ป. 4/5 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยธนกฤต แก้วจันทร์    ชั้น ป. 5/2 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยรวินกร ยั่งยืน    ชั้น ป. 5/5  เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยชยกร ไชยพันธุ์    ชั้น ป. 6/7  เหรียญทองแดง
 • ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 (ระดับประเทศ) จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร
ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.)
 คณิตศ�สตร์
  เด็กช�ยรวินกร ยั่งยืน    ชั้น ป. 5/5 เหรียญเงิน
  เด็กหญิงธนัชพร ชัยศรี   ชั้น ป. 6/8 เหรียญเงิน
  เด็กช�ยธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์    ชั้น ป. 4/3 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย   ชั้น ป. 5/8 เหรียญทองแดง
  เด็กหญิงศิรพัชร ทองประไพ    ชั้น ป. 6/2 เหรียญทองแดง
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พ.ศ.	2560
 • เด็กช�ยญ�ณรัก  ถ�วรรุ่งกิจ ชั้น ป. 6/1 ได้รับร�งวัลเหรียญทอง จ�กก�รแข่งขันวิทย�ศ�สตร์โอลิมปิกระหว่�งประเทศ 
ระดับประถมศึกษ� ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2560 IMSO 2017: International Mathematics and Science Olympiad for  
Primary Schools จัดโดย IMSO (International Mathematics and Science Olympiad for Primary Schools) ณ 
ประเทศสิงคโปร์
 -  ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเย�วชนที่นำ�ชื่อเสียงม�สู่ประเทศช�ติด้�นวิช�ก�ร เข้�เยี่ยมค�รวะ รับโล่ร�งวัล และรับโอว�ท 
จ�กน�ยกรัฐมนตรี เนื่องในง�นวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2561 วันที่ 13 มกร�คม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 
กรุงเทพมห�นคร 
 • เด็กช�ยรวินกร  ย่ังยืน  ช้ัน ป. 6/4 ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ 2017  ISMC : International 
Singapore Maths Competition ณ ประเทศสิงคโปร์
 • เด็กช�ยญ�ณรัก  ถ�วรรุ่งกิจ ชั้น ป. 6/1 เด็กช�ยธนกฤต  แก้วจันทร์ ชั้น ป. 6/2 เด็กช�ยรวินกร  ยั่งยืน ชั้น ป. 6/4 และ 
เด็กช�ยธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ชั้น ป. 6/8 ได้รับร�งวัล ชนะเลิศ (ประเภททีม) จ�กก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ระดับภ�คเหนือ 
ชิงถ้วยพระร�ชท�น สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รีระดับประถมศึกษ� ครั้งที่15 ปีก�รศึกษ� 2560 จัดโดย 
สม�คมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่�โรงเรียนสิรินธรร�ชวิทย�ลัย วันที่ 31 มกร�คม 2561
ณ โรงเรียนอนุบ�ลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • เด็กช�ยรณกร  ระวังง�น ชั้น ป. 5/5 เด็กช�ยรวินกร ยั่งยืน ชั้น ป. 6/4 และ เด็กช�ยธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย ชั้น ป. 6/8 
ได้รับร�งวัล ชนะเลิศ (ประเภททีม ) จ�กก�รแข่งขันก�รสอบแข่งขันคณิตศ�สตร์ สำ�หรับกลุ่มภ�คเหนือ จัดโดย สม�คม
คณิตศ�สตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์ วันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบ�ลเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
 • เด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ ชั้น ป. 5/8 ได้รับร�งวัล เหรียญเงิน ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ 2017 IMWiC: 
International Mathematics Wizard Challengeณ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 
 • เด็กช�ย ธีรดนย์  พุฒไพโรจน์  ชั้น ป. 5/8 เด็กช�ยปิตุภูมิ  ชัยเจริญวรรณ และ เด็กช�ยรุจิพัทธ์ จิร�นุสรณ์กุล ชั้น ป. 6/6 
ได้รับร�งวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยนำ�เสนอผลง�นที่ประเทศไต้หวัน ร�ยก�รแข่งขัน ก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัย
วิทย�ศ�สตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำ�ปี 2560 ผลง�นวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อปริม�ณฝุ่นละอองขน�ดเล็กในเขต
เทศบ�ลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมวิน
เซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมห�นคร
 • เด็กช�ยเสฏฐชัย  จิร�นุสรณ์กุล ช้ัน ป. 4/2  เด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ ช้ัน ป. 5/8 และ เด็กช�ย รุจิพัทธ์ จิร�นุสรณ์กุล ป. 6/6 
ได้รับร�งวัลอันดับที่ 7 จ�ก 90 ทีมทั่วโลก จ�กก�รแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2017 จัดโดย WRO 
(World Robot Olympiad) วันที่ 10-12 พ.ย. 2560 ณ เมืองซ�นโฮเซ ประเทศคอสต�ริก�
 • เด็กหญิงนฤภร  ไชยมะโน ชั้น ป. 5/8  ได้รับร�งวัลพิเศษระดับประถมศึกษ�จ�กก�รแข่งขันโครงก�รประกวดว�ดภ�พ
ระบ�ยสีเย�วชน Horse อะวอร์ด ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี   ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี 
2560 “พลังคว�มดี ... เพื่อพ่อ” จัดโดย บ. น�มมี จำ�กัด วันที่ 30 พ.ย. 2560 ณ อ�ค�รน�นมี จำ�กัด กรุงเทพมห�นคร
 • เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎ� เลอศิลป์  ชั้น ป. 4/7  ได้รับร�งวัลเหรียญทอง (ระดับ ป.4-6) จ�กก�รแข่งขัน ก�รทดสอบวัดคว�ม
รู้ต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ “เพชรบวรวิทย์” จัดโดย โรงเรียนบุญว�ทย์วิทย�ลัย
 • เด็กช�ยอติวิชญ์  วิชิตระกูลถ�วร ชั้น ป. 6/1 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับประถมศึกษ�)  จ�กก�รแข่งขัน อีซีซ ี
พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 9 จัดโดย สม�คมครอสเวิร์ดเกมเอแม็ท คำ�คม และซูโดกุ แห่งประเทศไทยวันที่ 27-28 มกร�คม 
2561 ณ ศูนย์ก�รค้�แฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมห�นคร
 • เด็กช�ยไพรพันธ์  แสงสว่�ง ชั้น ป. 6/9 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประถมศึกษ�) จ�กก�รแข่งขัน อีซีซี พัซ
เซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 9 จัดโดย สม�คมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำ�คม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ระหว่�งวันที่ 27-28 
มกร�คม 2561 ณ ศูนย์ก�รค้�แฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมห�นคร
 • เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญเกิด ชั้น ป. 2/7 ได้รับร�งวัล เหรียญทองจ�กก�รแข่งขันโครงก�ร KingClass Korea Super 
Camp 2017 จัดโดย สถ�บันพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้จ�กประเทศเก�หลีใต้ KingClass Academy วันที่ 21มกร�คม 2561 ณ 
ศูนย์นิทรรศก�ร และก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร
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  • เด็กหญิงสิริปภ�  ปันทุร�ภรณ์ ชั้น ป. 5/7 ได้รับร�งวัลโล่ทองแดง จ�กก�รประกวดว�ดภ�พส่งเสริมคว�มสัมพันธ์
ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี 2560 จัดโดย ศูนย์วิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รศึกษ�รังสิต สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ  
และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 28 มกร�คม 2561  
ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • เด็กหญิงณัฐณิช�  คำ�วัง ชั้น ป. 4/1  เด็กช�ยจ�รุพิชญ์  บัวขุนเณร ชั้น ป. 5/6 และ เด็กหญิงรวินด� อลัน ชั้น ป. 5/9  
ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ร�งวัลขวัญใจมห�ชนก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยแบบโปสเตอร์ ในก�รประชุมวิช�ก�ร 
GLOBE Student Research Competition 2018 ผลง�นวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภ�พน้ำ�ในลุ่มน้ำ�แม่ฮ�ว อำ�เภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” จัดโดยสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 28 – 30 มีน�คม 2561  
ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมห�นคร
  • เด็กช�ยธรรมวิชญ์  เหมันต์วิเชียร์ ชั้น ป. 3/9 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ภ�พว�ดตัวแทนประเทศไทย เข้�ร่วมแข่งขัน
กับภ�พของเย�วชนจ�กภูมิภ�คอื่นๆ ในก�รประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF) ประจำ�
ปี 2017 ณ เมืงเบงก�ลุรุ ส�ธ�รณรัฐอินเดีย จ�กก�รแข่งขันก�รประกวดว�ดภ�พหัวห้อ “United Through Space” จัด
โดย สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ และภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 
กันย�ยน 2560 ณ สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศ และภูมิส�รสนเทศ (องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
กรุงเทพมห�นคร
  • ร�งวัลเหรียญเงิน (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รประเมินและพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศท�งคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ 
(TEDET) จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ธน�ค�รออมสิน และ บ. เอดู พ�ร์ด จำ�กัด  
   เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ  ชั้น ป. 6/1
 • ร�งวัลชมเชย (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รประเมินและพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศท�งคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ 
(TEDET) จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ธน�ค�รออมสิน และ บ. เอดู พ�ร์ด จำ�กัด   
   เด็กช�ยป�ณัสม์ พงษ์ประดิษฐ์   ชั้น ป. 3/6
 • ร�งวัลชมเชย (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รประเมินและพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศท�งคณิตศ�สตร์ และ
วิทย�ศ�สตร์ (TEDET) จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ธน�ค�รออมสิน และ บ. เอดู พ�ร์ด 
   เด็กช�ยสุรุจ   มหัทธนพรรค   ชั้น ป. 2/1         
   เด็กช�ยรชิตะ   จันทะมงคล   ชั้น ป. 3/1        
   เด็กช�ยณัชภัค   คนใจซื่อ   ชั้น ป. 4/2         
   เด็กช�ยธีรดนย์   พุฒิไพโรจน์   ชั้น ป. 5/8        
   เด็กช�ยรวินกร   ยั่งยืน   ชั้น ป. 6/4 
 • ร�งวัลเหรียญทอง (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขัน โครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 จัดโดยสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 19 มีน�คม 2561  
ณ ศูนย์นิทรรศก�ร และก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร        
   เด็กช�ยรชิตะ   จันทะมงคล   ชั้น ป. 3/1         
   เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ   ชั้น ป. 6/1 
  • ร�งวัลเหรียญเงิน (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์ และคณิตศ�สตร์ 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 19 มีน�คม 2561  
ณ ศูนย์นิทรรศก�ร และก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร         
    เด็กหญิงศศิภ�   ก�ญจน�กร   ชั้น ป. 3/1 
  • ร�งวัลเหรียญเงิน (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์ และคณิตศ�สตร์ 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 19 มีน�คม 2561  
ณ ศูนย์นิทรรศก�ร และก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร         
    เด็กช�ยรณกร   ระวังง�น   ชั้น ป. 5/5
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 • ร�งวัลเหรียญทองแดง (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์ และคณิตศ�สตร์ 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560  จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 19 มีน�คม 2561  
ณ ศูนย์นิทรรศก�ร และก�รประชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร ในวันที่ 19 มีน�คม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�ร และก�รประชุม
ไบเทค กรุงเทพมห�นคร     
    เด็กหญิงกฤตพร  ไชยลังก�  ชั้น ป. 3/2         
    เด็กช�ยรวินกร  ยั่งยืน   ชั้น ป. 6/4 
  • ร�งวัลเหรียญทอง (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ประจำ�ปี 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ในวันที่ 20 มีน�คม 2561
    เด็กช�ยรวินกร   ยั่งยืน   ชั้น ป. 6/4 
    เด็กช�ยธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย   ชั้น ป. 6/8 
  • ร�งวัลเหรียญเงิน (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ประจำ�ปี 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ในวันที่ 20 มีน�คม 2561      
    เด็กช�ยธีรดนย์   พุฒิไพโรจน์  ชั้น ป. 5/8        
    เด็กช�ยธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย   ชั้น ป. 6/8 
  • ร�งวัลชมเชย (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ประจำ�ปี 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ในวันที่ 20 มีน�คม 2561     
    เด็กช�ยยศภัทร   ประพฤติ ชั้น ป. 4/1        
    เด็กช�ยศรุต   ลี้จันทร�กุล  ชั้น ป. 5/4         
    เด็กหญิงอัย   โยซิโมโต ชั้น ป. 6/8
  • ร�งวัลร�งวัลเหรียญเงิน (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ประจำ�ปี 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ในวันที่ 20 มีน�คม 2561     
    เด็กช�ยณชพล   พลเยี่ยม ชั้น ป. 6/5
  • ร�งวัลชมเชย (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ประจำ�ปี 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) ในวันที่ 20 มีน�คม 2561     
    เด็กช�ยปุญญพัฒน์ ประยูรพฤฒ�มร ชั้น ป. 6/6
  • ร�งวัลเหรียญทอง (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ ประจำ�ปี 2017 
จัดโดย ASMO THAI             
    เด็กช�ยณัชภัค   คนใจซื่อ  ชั้น ป. 4/2
  • ร�งวัลเหรียญเงิน (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ ประจำ�ปี 2017 
จัดโดย ASMO THAI             
   เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญเกิด ชั้น ป. 2/7 
   เด็กช�ยรณกร   ระวังง�น  ชั้น ป. 5/5        
   เด็กช�ยธีรดนย์   พุฒิไพโรจน์ ชั้น ป. 5/8         
   เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ  ชั้น ป. 6/1         
   เด็กช�ยรวินกร   ยั่งยืน  ชั้น ป. 6/4
  • ร�งวัลเหรียญทองแดง (วิช�คณิตศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ ประจำ�ปี 
2017 จัดโดย ASMO THAI             
   เด็กช�ยเมธ�สิทธิ์ ปินทะน�  ชั้น ป. 1/1        
   เด็กหญิงกีรติก�   ไชยวิภ�สส�ทร ชั้น ป. 1/8        
   เด็กช�ยสุรุจ   มหัทธนพรรค ชั้น ป. 2/1        
   เด็กช�ยบุริศวร์  ส�รข้�ว  ชั้น ป. 2/3  
    เด็กช�ยภูริช  โอภ�พงพันธ์ ชั้น ป. 2/6
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    เด็กหญิงณัฐณิช�   คำ�วัง ชั้น ป. 4/1
    เด็กหญิงปภ�ด�  ปฐมเนติกุล  ชั้น ป. 4/3
    เด็กช�ยศรุต ลี้จันทร�กุล  ชั้น ป. 5/4
  • ร�งวัลเหรียญทอง (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขันโครงก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ ประจำ�ปี 2017 
จัดโดย ASMO THAI             
    เด็กช�ยณัชภัค   คนใจซื่อ  ชั้น ป. 4/2        
    เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ  ชั้น ป. 6/1  
  • ร�งวัลเหรียญเงิน (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขัน โครงก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ ประจำ�ปี 2017 
จัดโดย ASMO THAI             
    เด็กหญิงทักษอร ยั่งยืน  ชั้น ป. 4/8  
 • ร�งวัลเหรียญทองแดง (วิช�วิทย�ศ�สตร์) จ�กก�รแข่งขัน โครงก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ ประจำ�ปี 
2017 จัดโดย ASMO THAI             
    เด็กหญิงธัญชนก  เกียรติโภคะ  ชั้น ป. 3/5         
    เด็กช�ยป�ณัสม์  พงษ์ประดิษฐ์   ชั้น ป. 3/6         
    เด็กช�ยรณิศร  แสนหลวง   ชั้น ป. 4/5         
    เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎ� เลอศิลป์   ชั้น ป. 4/7         
    เด็กช�ยศรุต   ลี้จันทร�กุล   ชั้น ป. 5/4 
  • ร�งวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ของประเทศ จ�กก�รแข่งขันก�รสอบแข่งขันวัดคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�ร 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 จัดโดย บ. ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด         
    เด็กหญิงปภ�ด� ปฐมเนติกุล   ชั้น ป. 4/3
  • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ปีก�รศึกษ� 2560 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์และภ�ษ�อังกฤษ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม 2 ร�ยวิช�           
    เด็กช�ยธนกฤต   แก้วจันทร์     ชั้น ป. 6/2        
    เด็กช�ยยศพัทธ์ จันทร์ต�       ชั้น ป. 6/7
  • นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net ระดับช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี 6 ปีก�รศึกษ� 2560 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
    เด็กหญิงพรรณวิล�ส โซวเจริญสุข   ชั้น ป. 6/2        
    เด็กช�ยภ�วิศ หลวงธรรม  ชั้น ป. 6/4        
    เด็กช�ยรวินกร ยั่งยืน  ชั้น ป. 6/4        
    เด็กช�ยณชพล พลเยี่ยม  ชั้น ป. 6/5        
    เด็กหญิงสโรช� ใจสุนทร  ชั้น ป. 6/6        
    เด็กช�ยปฎังกร นร�พินิจ  ชั้น ป. 6/7        
    เด็กช�ยธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย  ชั้น ป. 6/8
    เด็กหญิงอัย โยชิโมโต  ชั้น ป. 6/8
    เด็กหญิงปัญฑ�รีย์  สุระโชติ  ชั้น ป. 6/9
   • นักเรียนท่ีมีผลสอบ O-Net ระดับช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี 6 ปีก�รศึกษ� 2560 ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
     เด็กช�ยญ�ณรัก ถ�วรรุ่งกิจ  ชั้น ป. 6/1         
    เด็กหญิงพัทธปวีณ์  ระพิพงษ์  ชั้น ป. 6/2        
    เด็กช�ยอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถ�วร  ชั้น ป. 6/3        
    เด็กช�ยไพรพันธ์ แสงสว่�ง  ชั้น ป. 6/9        
    เด็กหญิงศศิลด� เรืองเมธ�นพรัตน์  ชั้น ป. 6/9        
    เด็กช�ยอภิวิชญ์ นิลทองคำ�  ชั้น ป. 6/9 
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พ.ศ.	2561	
   • เด็กช�ย จ�รุพิชญ์ บัวขุนเณร ชั้น ป.6/2 ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน จ�กกก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ 2018 IMWiC 
: International Mathematics Wizard Challenge จัดโดย IMWiC (International Mathematics Wizard Challengeณ 
กรุงจ�ร์ก�ต้� ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภ�คม 2561
  - ร�งวัลเหรียญทอง จ�กก�รแข่งขัน World Talent Invitational Mathematics Examinations 2018 World Time 
วันที่ 16-20 สิงห�คม 61 ณ โรงแรมดุสิตธ�นี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • เด็กช�ยธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป.5/5 ได้รับร�งวัล 
  - ชนะเลิศร�ยก�ร   Generator Robot Horse Short Distance   Run Competition
  - รองชนะเลิศอันดับ  2  Generator Robot Dragon Boat Appearance Design   Competition
  - รองชนะเลิศอันดับ  3  Robot  Sheepdog  Competitio
  - ก�รแข่งขันร�ยก�ร “Hong-Kong International Robotic Olympiad 2018” ก�รแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ
น�น�ช�ติ ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 21 กรกฎ�คม 2561
  - ร�งวัลชนะเลิศ (คะแนนเต็ม)  จ�กก�รแข่งขันหุ่นยนต์ นักเรียน นักศึกษ�” ในง�นปฏิรูปก�รศึกษ�เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 
“พื้นที่นวัตกรรมก�รศึกษ�เชียงใหม่” จัดโดย องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 มกร�คม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ� จ. เชียงใหม่
  • ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (6th Thailand Mathematics Contest)
จัดโดย สม�ชิกภ�พ สหภ�พ IMC ประจำ�ประเทศไทย (International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat)
   เด็กช�ยรณกร  ระวังง�น   ชั้น ป.6/4   ได้รับเหรียญทอง
   เด็กช�ยปัณณทัต  ตันเรืองพร   ชั้น ป.4/7   ได้รับเหรียญเงิน
   เด็กช�ยวริทธิ์ธร  รัฐผไทย   ชั้น ป.5/3  ได้รับเหรียญเงิน
   เด็กช�ยณัชภัค  คนใจซื่อ   ชั้น ป.5/5   ได้รับเหรียญเงิน
   เด็กช�ยจ�รุพิชญ์  บัวขุนเณร   ชั้น ป.6/2   ได้รับเหรียญเงิน
   เด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์   ชั้น ป.6/8  ได้รับเหรียญเงิน
   เด็กหญิงฆฤณ  เตชะมันท์นภัส   ชั้น ป.3/2   ได้รับเหรียญทองแดง
   เด็กหญิงณัฐณิช�  คำ�วัง   ชั้น ป.5/5   ได้รับเหรียญทองแดง
   เด็กช�ยรณิศร  แสนหลวง   ชั้น ป.5/6  ได้รับเหรียญทองแดง
   เด็กช�ยศุภกริชชฐ์  ปัญญแสง   ชั้น ป.5/7   ได้รับเหรียญทองแดง
  • ร�งวัลชนะเลิศประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทย�ศ�สตร์น้อย ระดับภ�คเหนือ ในง�นสัปด�ห์
วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2561 จัดโดย สม�คมวิทย�ศ�สตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิทย�ศ�สตร์ 
ม.แม่โจ้ ณ คณะวิทย�ศ�สตร์มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ วันที่ 16 สิงห�คม 2561
   เด็กช�ยกันต์ธีร์  ชวช�ติ   ชั้น ป.3/8
   เด็กช�ยจิรัฏฐ์  ชวช�ติ   ชั้น ป.6/9
    เด็กหญิงชลิต�   ทองง�มแท้   ชั้น ป.6/1
   เด็กช�ยมนัสนันท์  ว่องเกียรติถ�วร   ชั้น ป.6/6
   เด็กหญิงเอมิก�  ล�ภหล�ย   ชั้น ป.6/8
  • ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ�กก�รประกวดโครงง�นดีเด่นสะเต็มศึกษ�ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถม
ศึกษ� ณ ง�นมหกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2561 วันที่ 17 สิงห�คม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้�และ
ก�รประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี จังหวัดนนทบุรี 
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง จ�กก�รประกวดโครงง�นวิทย�ศ�สตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษ� 
ระดับช�ติ ประจำ�ปี 2561 “นักวิทย์น้อย” ส�ม�คมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รศึกษ�ไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู วันที่ 7 กันย�ยน 
2561 ณ โรงแรมไบหยกสก�ย กรุงเทพฯ
  ที่ 9 กันย�ยน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้�ฟ้� โรงพย�บ�ลแมคคอร์มิค
  • ร�งวัลพิเศษ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย จ�กก�รแข่งขัน โครงก�รประกวดว�ดภ�พเย�วชน ชิงถ้วยพระร�ชท�น 
สมเด็จพระเทพรัตนร�สุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 13 หัวข้อ “ธรรมช�ติ พฤกษ� พน�ลี”  จัดโดย กลุ่ม
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 • เด็กหญิงนฤพร ไชยมะโน ชั้น ป. 6/3 ได้รับร�งวัลยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษ� (ภ�พว�ดสีชอล์ก) ก�รประกวดว�ดภ�พ
ต�มรอยพระอัจฉริยภ�พด้�นศิลปะ หมอเจ้�ฟ้� ครั้งที่ 2 เนื่องในวันมหดล จัดโดย ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริร�ช คณะแพทยศ�สตร์ 
ศิริร�ชพย�บ�ล, คณะแพทยศ�สตร์ มช., สม�คมศิษย์เก่�แพทย์เชียงใหม่, ม.พ�ยัพ, โรงพย�บ�ลแมคคอร์มิล วัน 
บริษัทน�นมี วันที่ 28 พฤศจิก�ยน 2561 ณ น�นมีแกลเลอรี่ บริษัท น�นมี จำ�กัด กรุงเทพมห�นครฯ
  • เด็กช�ยทินภัทร สุนันธไชย ชั้น ป. 5/6 ได้รับร�งวัล ชนะเลิศระดับภ�คเหนือ ในก�รประกวดว�ดภ�พระบ�ยสี 
“ระบ�ยภ�พและสีให้เป็นธรรมช�ติ Season 3” กับดินสอม�สเตอร์อ�ร์ต รุ่นม�สเตอร์ซี่รี่ย์ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 จัดโดย 
บ. ดี เอช เอ สย�มว�ล� จำ�กัด (MasterArt) วันที่ 18 ตุล�คม 2561 ณ หอศิลป์แห่ง กรุงมห�นคร

 • ร�งวัลเหรียญทอง จ�กหัวข้อง�นวิจัยเรื่อง “The study about yeast concentration that dissolves to Sucrose.” 
ณ กรุงกัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย จัดโดย Universal Ministries of the King’s College วันที่ 6 ตุล�คม 2561 และเข้�
ร่วมก�รประชุม South East Asia on Junior Researcher Program S.E.A. Conference
    เด็กหญิงณัฐช� เส�ร์คำ�   ชั้นป. 4/1
    เด็กช�ยกฤตภัค   บัวจีน    ชั้นป. 6/9
    เด็กหญิงอัยลิส�   ลออชัยรังษี   ชั้นป. 6/9
  • ร�งวัลเหรียญเงิน จ�กหัวข้อง�นวิจัยเรื่อง “Study the variety of flowers in Montfort College” ณ กรุง
กัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย จัดโดย Universal Ministries of the King’s College วันที่ 6 ตุล�คม 2561 และเข้�ร่วมก�ร
ประชุม South East Asia on Junior Researcher Program S.E.A. Conference
    เด็กช�ยภ�ณุพงศ์    อุปกระโจง   ชั้นป. 4/1
    เด็กช�ยเจตนิพิฐ   กุณ�วงศ์   ชั้นป. 4/4
    เด็กหญิงป�รณีย์    ทูลคำ�เตย  ชั้นป. 4/5
    เด็กช�ยเจตนิพัทธ์    กุณ�วงศ์   ชั้นป. 4/7
    เด็กช�ยภฤศ    บุญพิทักษ์   ชั้นป. 4/8
  • เด็กช�ยจิรัฏฐ์ ชวช�ติ ชั้น ป.6/9 ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ในก�รประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทย�ศ�สตร์
น้อย ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษ� ประจำ�ปี 2561 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์แจ้งเตือนก�รล้มของผู้สูงอ�ยุ” ค่�ยเวที
นักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์แห่งช�ติ ครั้งที่ 14 จัดโดย สม�คมวิทย�ศ�สตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปภัมภ์  วันที่ 25-28 
ตุล�คม 2561 ณ องค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ 
  • ร�งวัลจ�กร่วมก�รแข่งขันก�รแก้ปัญห�ท�งคณิตศ�สตร์ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 16 ปี
ก�รศึกษ� 2561 “Learning is our LIFE. เพร�ะก�รเรียนรู้ต้องคู่ชีวิต” วันที่ 16 พศจิก�ยน 2561 ณ คณะศึกษ�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
    เด็กช�ยวิทวัส     วิวัฒน์รัตนกุล   ชั้น ป.3/1 ร�งวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ 1
    เด็กช�ยสุรุจ    มหัทธนพรรค       ชั้น ป.3/2 ร�งวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ 1
    เด็กช�ยรณกร     ระวังง�น   ชั้น ป.6/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ 2
    เด็กช�ยธีรดนย์    พุฒิไพโรจน์   ชั้น ป.6/8 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ 2
    เด็กช�ยศรุต       ลี้จันทร�กุล   ชั้น ป.6/6 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ 2
    เด็กช�ยจ�รุพิชญ์     บัวขุนเณร    ชั้น ป.6/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษ�ช่วงชั้นที่ 2
  • ก�รแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี 2561 จัดโดย ASMO THAI 
วันที่ 5 สิงห�คม 2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม จ. เชียงใหม่
 วิทย�ศ�สตร์
  เด็กช�ยรชิตะ จันทะมงคล  ชั้น ป. 4/2 เหรียญทอง
  เด็กหญิงศศิภ� ก�ญจน�กร  ชั้น ป. 4/7 เหรียญทอง
  เด็กช�ยสติ โชคอนันต์นิมิต  ชั้น ป. 4/6 เหรียญเงิน
  เด็กหญิงเบญญ�ภ� พันธ์ซ�ว  ชั้น ป. 3/5   เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยสุกฤษ สุรวิชัย  ชั้น ป. 4/1 เหรียญทองแดง
  เด็กหญิงพันพร�ว ศรีพยัคฆเศวต  ชั้น ป. 4/1   เหรียญทองแดง
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  เด็กหญิงป�รณีย์ ทูลคำ�เตย  ชั้น ป. 4/5 เหรียญทองแดง 
  เด็กช�ยป�ณัสม์ พงษ์ประดิษฐ์  ชั้น ป. 4/8 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยณัชภัค คนใจซื่อ  ชั้น ป. 5/5 เหรียญทองแดง
  เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภ�ส  ชั้น ป. 6/3 เหรียญทองแดง
  เด็กหญิงจ�รุพิชญ� ไชยร�ช  ชั้น ป. 6/8 เหรียญทองแดง
	 คณิตศ�สตร์
  เด็กช�ยเชน บัดติย�  ชั้น ป. 2/2 เหรียญเงิน
  เด็กหญิงพรณภ� พงษ์กล�ง  ชั้น ป. 2/2 เหรียญเงิน 
  เด็กช�ยรณกร ระวังง�น  ชั้น ป. 6/4 เหรียญเงิน
  เด็กช�ยวรรษพล ล้นเหลือ  ชั้น ป. 2/1 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยสุรุจ มหัทธนพรรค  ชั้น ป. 3/2 เหรียญทองแดง 
 คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์
  เด็กช�ยวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล  ชั้น ป. 3/1 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์  ชั้น ป. 6/8 เหรียญทองแดง
 ภ�ษ�อังกฤษ
  เด็กหญิงพัชริด� สังข์สุวรรณ  ชั้น ป. 4/9 เหรียญเงิน
  เด็กช�ยชนวีร์ ชิงชย�นุรักษ์  ชั้น ป. 5/9  เหรียญเงิน
  เด็กช�ยฐิติก�ญจน์ ตันประวัติ  ชั้น ป. 5/9 เหรียญเงิน
  เด็กช�ยรัฐศ�สตร์ ชัยสุวรรณ  ชั้น ป. 5/9  เหรียญเงิน
  เด็กช�ยพันธะสัญญ์ บุญตระกูลพูนทวี  ชั้น ป. 3/2 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยณภัทร นิรันต์สิทธิรัชต์   ชั้น ป. 6/6 เหรียญทองแดง 
  • ก�รแข่งขัน โครงก�รประเมินและพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศท�งคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์ (TEDET)  จัดโดย สถ�บันส่งเสริม
ก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ธน�ค�รออมสิน และ บ. เอดู พ�ร์ด จำ�กัด วันที่ 2 กันย�ยน 2561 ณ โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม จ. เชียงใหม่ รับร�งวัลในวันอ�ทิตย์ที่ 2 ธันว�คม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประ
ชุมไบเทค กรุงเทพมห�นคร
  เด็กช�ยสุรุจ มหัทธนพรรค  ชั้น ป. 3/2 เหรียญทอง  วิช�คณิตศ�สตร์ (ระดับประเทศ)
  เด็กช�ยปัณณทัต ตันเรืองพร  ชั้น ป. 4/7 คะแนนสูงสุดของจังหวัด วิช�คณิตศ�สตร์
  เด็กช�ยรณกร ระวังง�น  ชั้น ป. 6/4 คะแนนสูงสุดของจังหวัด วิช�คณิตศ�สตร์
  เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎ� เลอศิลป์  ชั้น ป. 5/7  คะแนนสูงสุดของจังหวัด วิช�วิทย�ศ�สตร์
  • เด็กและเย�วชนที่นำ�ชื่อเสียงม�สู่ประเทศช�ติ ได้รับคัดเลือก เข้�เยี่ยมค�รวะ รับโล่ร�งวัล และรับโอว�ทจ�กน�ยก
รัฐมนตรี เนื่องในง�นวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2562 จัดโดย คณะกรรมก�รจัดง�นฉลองวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2562 
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร วันที่ 12 มกร�คม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล กรุงเทพมห�นครฯ
    เด็กหญิงสิริปภ�  ปันทุร�ภรณ์   ชั้นป. 6/4  ด้�นศิลปะ และดนตรี
    เด็กช�ยธนัทธรณ์   ใจบุญ  ชั้นป. 5/5   ด้�นทักษะ ฝีมือ วิช�ชีพ
    เด็กช�ยอิงตะวัน    หวังรุ่งวิชัยศรี  ชั้นป. 6/1 ด้�นกีฬ� และทันทน�ก�ร 
  • เด็กหญิงปภ�ด� ปฐมเนติกุล ชั้นป. 5/6 ได้รับร�งวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จ�กก�รสอบแข่งขันทักษะภ�ษ�อังกฤษระดับ
ภ�คเหนือ ครั้งที่ 1 จัดโดย บ. อค�เดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทยจำ�กัด)
  • ก�รแข่งขันก�รคิดและแก้ปัญห�คณิตศ�สตร์ ครั้งที่ 19 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 จัดโดยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร 
ร่วมกับ บ. เลิร์น แอนล์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำ�กัด เมื่อวันที่ 7 ตุล�คม 2561 ณ โรงเรียนอนุบ�ลเชียงใหม่ 
    เด็กช�ยปัณณทัต    ตันเรือนพร ชั้นป. 4/7 เหรียญทอง
    เด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ ชั้นป. 6/8 เหรียญทอง 
    เด็กหญิงพรณภ�  พงษ์กล�ง ชั้นป. 2/2  เหรียญเงิน
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 เด็กช�ยจ�รุพิชญ์  บัวขุนเณร ชั้นป. 6/2 เหรียญเงิน
    เด็กหญิงศศิภ�   ก�ญจน�กร ชั้นป. 4/7 เหรียญทองแดง
    เด็กช�ยณัชภัค  คนใจซื่อ ชั้นป. 5/5 เหรียญทองแดง
    เด็กช�ยกฤตติกุล  สมแสง ชั้นป. 4/3 ชมเชย
    เด็กหญิงณัฐณิช�  คำ�วัง ชั้นป. 5/5 ชมเชย
• ก�รแข่งขัน MATH-ENG CONTEST (MEC) ครั้งที่ 4 จัดโดยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏพระนคร ร่วมกับ บ. เลิร์น แอนล์ เพลย์ 
แมธกรุ๊ป จำ�กัด เมื่อวันที่ 7 ตุล�คม 2561 ณ โรงเรียนอนุบ�ลเชียงใหม่
    เด็กหญิงฆฤณ   เตชะนันท์นภัส ชั้นป. 3/2 เหรียญเงิน
    เด็กช�ยณัชภัค  คนใจซื่อ ชั้นป. 5/5 เหรียญทองแดง
    เด็กช�ยสิริภัทร  จันทร์ทอง ชั้นป. 1/8 ชมเชย
    เด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ ชั้นป. 6/8 ชมเชย 
  • เด็กช�ยธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ ชั้นป. 6/8 ได้รับร�งวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จ�กก�รแข่งขัน คณิตศ�สตร์ สำ�หรับกลุ่มภ�ค
เหนือ ระดับประถมศึกษ� ประจำ�ปี 2562 จัดโดย สม�คมคณิตศ�สตร์ ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภ�พันธ์ 2562  
  • นักเรียนที่มีผลสอบ (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ปีก�รศึกษ� 2561 ร�ยวิช�คณิตศ�สตร์คะแนนเต็ม 100 
คะแนน จัดโดย สถ�บันทดสอบก�รศึกษ�แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) (สทศ.) วันที่ 25 มีน�คม 2562
    เด็กช�ยสิระพงศ์   อัครรัชตพงษ์  ชั้นป. 6/1
    เด็กหญิงนภัส   โรจน์รัตน์ศิริกุล  ชั้นป. 6/2 
    เด็กช�ยจ�รุพิชญ์   บัวขุนเณร  ชั้นป. 6/2  
    เด็กช�ยพรภวิษย์   ธนกิจรุ่งโรจน์  ชั้นป. 6/2
    เด็กหญิงพิมพรรณอร  ถิรขจรวงศ์  ชั้นป. 6/4
    เด็กช�ยพิชญณัฐ  ครอบนพรัตน์  ชั้นป. 6/4 
    เด็กช�ยรณกร   ระวังง�น  ชั้นป. 6/4
    เด็กหญิงธัญญรัศม์  รังรองธ�นินทร์  ชั้นป. 6/4
    เด็กช�ยพชร  ทรัพย์บำ�เรอ ชั้นป. 6/5
    เด็กหญิงอักษร�ภัค  ตันไพเร�ะห์  ชั้นป. 6/5
    เด็กหญิงนัยน์ปพร ไชยพันธุ์  ชั้นป. 6/5 
    เด็กหญิงน�รด�  อุดรพิมพ์  ชั้นป. 6/6
    เด็กช�ยมนัสนันท์  ว่องเกียรติถ�วร  ชั้นป. 6/6
    เด็กช�ยศรุต   ลี้จันทร�กุล ชั้นป. 6/6
    เด็กหญิงฐิติรัตน์   ประดิษฐ์สุวรรณ ชั้นป. 6/6
    เด็กช�ยธีรดนย์   พุฒิไพโรจน์  ชั้นป. 6/8
    เด็กหญิงอุสิช�   พิพัฒน์เจริญวงศ์  ชั้นป. 6/8
    เด็กช�ยชนุตร์   เกริกก�รัณย์  ชั้นป. 6/8
• นักเรียนที่มีผลสอบ  (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ปีก�รศึกษ� 2561 ร�ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
จัดโดย สถ�บันทดสอบก�รศึกษ�แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) (สทศ.) วันที่ 25 มีน�คม 2562
    เด็กหญิงภควรรณ   ถนอม  ชั้นป. 6/1
    เด็กหญิงนภัส  โรจน์รัตน์ศิริกุล ชั้นป. 6/2
    เด็กช�ยศิวัช  ก�ศสนุก  ชั้นป. 6/3
    เด็กหญิงสิริอ�ภ�   ปันทุร�ภรณ์  ชั้นป. 6/3
    เด็กหญิงพิมพรรณอร ถิรขจรวงศ์  ชั้นป. 6/4
    เด็กช�ยพิชญณัฐ  ครอบนพรัตน์  ชั้นป. 6/4
    เด็กหญิงรวีโรจน์   ฉ�ยบุ  ชั้นป. 6/4  
    เด็กช�ยพชร   ทรัพย์บำ�เรอ  ชั้นป. 6/5 
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    เด็กหญิงอักษร�ภัค  ตันไพเร�ะห์  ชั้นป. 6/5
    เด็กช�ยณภัทร   นิรันต์สิทธิรัชต์  ชั้นป. 6/6 
    เด็กหญิงนภัสสร   ย�วุฑฒิ  ชั้นป. 6/7 
    เด็กช�ยจรรยวรรธ  กีรติก�นต์ชัย  ชั้นป. 6/8
    เด็กช�ยสิทธิกร   สุทธพันธ์  ชั้นป. 6/8
    เด็กหญิงชญ�น์นันท์  กลิ่นหวล  ชั้นป. 6/8 
    เด็กช�ยปรีช�   แซ่เตี๋ยว  ชั้นป. 6/9
    เด็กหญิงรวินด�   อลัน  ชั้นป. 6/9
  • ก�รแข่งขันโครงก�รพัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์ และคณิตศ�สตร์ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 จัดโดย สถ�บัน
ส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 25 มีน�คม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศก�ร และก�รประชุมไบเทค 
กรุงเทพมห�นคร 
  วิช�วิทย�ศ�สตร์
    เด็กช�ยสุรุจ    มหัทธนพรรค     ชั้นป. 3/2 เหรียญเงิน  
    เด็กหญิงเบญญ�ภ�  พันธ์ซ�ว      ชั้นป. 3/5 เหรียญทองแดง
    เด็กช�ยภรัณยู      บุญเป็ง            ชั้นป. 3/7 เหรียญทองแดง
  วิช�คณิตศ�สตร ์    
    เด็กช�ยกรรัช     จิรกิตย�งกูร      ชั้นป. 3/6 เหรียญทอง  
    เด็กช�ยวรรษพล   ล้นเหลือ      ชั้นป. 2/1 เหรียญเงิน  
   เด็กช�ยรณกร    ระวังง�น           ชั้นป. 6/4 เหรียญทองแดง 
  วิช�วิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์
   เด็กช�ยวิทวัส      วิวัฒน์รัตนกุล    ช้ันป. 3/1 เหรียญทอง วิช�วิทย�ศ�สตร์ 
         เหรียญทองแดง วิช�คณิตศ�สตร์
   เด็กหญิงณภัทร์     บุญศรีวงศ์ทอง  ชั้นป. 3/1 เหรียญเงิน  วิช�คณิตศ�สตร์ 
         เหรียญเงิน วิช�วิทย�ศ�สตร์  
  • เด็กหญิงชลิต�  ทองง�มแท้ เด็กหญิงพิงค์นร�รัตน์ ขัดผ�บ ชั้นป. 6/1 และเด็กช�ยมนัสนันท์  ว่องเกียรติถ�วร ป.6/6 
ได้รับร�งวัลชนะเลิศอันดับ ระดับประถมศึกษ� และร�งวัลนำ�เสนอโปสเตอร์ขวัญใจมห�ชน ในก�รประชุมวิช�ก�ร GLOBE 
Student Research Competition 2019  ผลง�นวิจัย เรื่อง “สถ�นก�รณ์ไข้เลือดออกกับปัจจัยด้�นสภ�พแวดล้อม และ
นิเวศวิทย�ในตำ�บลที่มีลักษณะพื้นที่ และสภ�พแวดล้อมที่แตกกต่�งกันในจังหวัดเชียงใหม่” จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอน
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 26-28 มีน�คม 2562 ณ ห้องศ�ล�ไทย โรงแรมแอมบ�สเดอร์ กรุงเทพมห�นคร
  • เด็กหญิงพรณภ� พงษ์กล�ง ชั้นป. 3/1 ได้รับร�งวัล เหรียญทอง สำ�หรับผู้ที่ได้คะแนนเต็ม ระดับที่ 11 จ�กก�รสอบวัด
สมรรถนะท�งคณิตศ�สตร์ ครั้งที่ 3 ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 จ�กสถ�บันรับรองสมรรถนะท�งคณิตศ�สตร์ แห่งประเทศไทย 
(Suken Thailand) เมื่อวันที่ 6 มกร�คม 2562 ณ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
 
 พ.ศ.	2562	
 • ร�งวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ก�รประกวดโครงง�นดีเด่นสะเต็มศึกษ�รอบคัดเลือก ปี 2562 ระดับภ�คเหนือตอนบน ใน
หัวข้อโครงก�ร “ช้อนรักษ์โลก MCP” จัดโดย สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 8 กรกฎ�คม 
2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษ�ภ�คเหนือตอนบน โรงเรียนยุพร�ชวิทย�ลัย จังหวัดเชียงใหม่
   เด็กหญิงณัฐศรัณย์  พยุยงค์  ชั้น ป. 5/5
   เด็กช�ยอัคคเดช  ขัติทะจักร์   ชั้น ป. 5/7 
   เด็กหญิงก�นต์พิชช�  ปัญโญ   ชั้น ป. 5/8
 • ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 (7th Thailand Mathematics Contest) จัดโดย สม�ชิกภ�พ สหภ�พ 
IMC ประจำ�ประเทศไทย (International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat) วันที่ 9 กุมภ�พันธ์ 2562 
ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
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    เด็กช�ยสุวิศิษฏ์ มหัทธนพรรค  ชั้น ป. 4/6 เหรียญเงิน  
   เด็กช�ยปัณณทัต ตันเรืองพร  ชั้น ป. 5/3 เหรียญเงิน  
   เด็กช�ยสุรุจ มหัทธนพรรค  ชั้น ป. 4/3 เหรียญเงิน 
   เด็กช�ยณัชภัค คนใจซื่อ  ชั้น ป. 6/1 เหรียญเงิน  
   เด็กหญิงณัฐณิช� คำ�วัง  ชั้น ป. 6/2 เหรียญเงิน 
   เด็กหญิงฆฤณ เตชะนันท์นภัส ชั้น ป. 4/6 เหรียญทองแดง  
   เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญเกิด ชั้น ป. 4/7  เหรียญทองแดง  
   เด็กช�ยกัญจน์ ชูวุฒย�กร  ชั้น ป. 6/3  เหรียญทองแดง  
   เด็กช�ยศุภกริชชฐ์ ปัญญแสง  ชั้น ป. 6/7  เหรียญทองแดง  
   เด็กช�ยรณิศร แสนหลวง ชั้น ป. 6/1 ชมเชย  
   เด็กหญิงปภ�วรินท์ สมฤทธิ์   ชั้น ป. 6/6 ชมเชย  
 •  รับร�งวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย จ�กก�รแข่งขันตอบคำ�ถ�มส�ร�นุกรมไทยสำ�หรับเย�วชนฯ ครั้งที่ 25 
จัดโดย สโมสรไลออนส์ส�กล ภ�ค ๓๑๐-เอ๐  โดยพระร�ชประสงค์ใน พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลย
เดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร วันที่ 24 สิงห�คม 2562 ณ ศูนย์ก�รค้�พรอมเมน�ด� รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ (เป็นตัวแทน
จังหวัดเชียงใหม่ เข้�ร่วมก�รแข่งขันระดับภ�คเหนือ ในเดือนพฤศจิก�ยน)
  เด็กหญิงศศิภ� ก�ญจน�กร ชั้น ป. 5/7
  เด็กหญิงณัฐณิช� คำ�วัง ชั้น ป. 6/2
  เด็กช�ยยศภัทร   ประพฤติ ชั้น ป. 6/6
 • เด็กช�ยกันต์ธีร์ ชวช�ติ ชั้น ป. 4/8 ได้รับร�งวัล
    - รองชนะเลิศอันดับ 1 ก�รแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Sumo
  - ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ก�รแข่งขันบีมไม่จำ�กัดเซนเซอร์ Beam Mulit Sensor Rally 
  - ร�งวัลชมเชย ก�รแข่งขันบีมวิบ�ก Beam Logic Gate Rally
 จ�กก�รแขง่ขนัหุน่ยนตย์วุชนชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประจำ�ป ี2562 ง�นมหกรรมสน�มเดก็เลน่หุน่ยนต ์(PIM Robotics 
 Playground 2019 ) จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน) และสถ�บันก�รจัดก�รปัญญ�ภิวัฒน์ ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของ
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเทศกิจและสังคม สวทช. สสวท. และสถ�บันเครือข่�ย วันที่ 23 มิถุน�ยน 2562 ณ 
Convention Hall สถ�บันก�รจัดก�รปัญญ�ภิวัฒน์ กรุงเทพมห�นคร 
  - ร�งวัลขนะเลิศ  ก�รแข่งขัน Sumo Auto 1 Kg Master
  - ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ก�รแข่งขัน Line Tracing Programmable Master
 ร�ยก�รก�รแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2019 จัดโดย World Robot Games 
Committee Thailand โดย บ. อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำ�กัด ระหว่�งวันที่ 1-3 สิงห�คม 2562 ณ ศูนย์ก�รค้�เดอะฮับ 
รังสิต จ.ปทุมธ�นี
  - ร�งวัลชนะเลิศ  ก�รแข่งขัน Sumo Auto 1 Kg Family
  - ร�งวัลขนะเลิศ  ก�รแข่งขัน Sumo Auto 1 Kg Master
  - ร�ยก�รก�รแข่งขันหุ่นยนต์น�น�ช�ติ World Robot Games 2019 จัดโดย World Robot Games (WRG2019) 
ระหว่�งวันที่ 29-31 สิงห�คม 2562 ณ ศูนย์ก�รค้�เซียร์ รังสิต จ.ปทุมธ�นี
 •  ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จ�กก�รแข่งขัน ก�รออกแบบพัฒน� “หุ่นยนต์ขนส่งสินค้�” Design & Delivery 
Bots ระดับประถมศึกษ� ในง�น Thailand STEM Festival 2019 จัดโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น วันที่ 
8-9 สิงห�คม 2562 ณ โรงเรียนยุพร�ชวิทย�ลัย จ. เชียงใหม่
   เด็กช�ยณชล    อินทจันทร์ ชั้น ป. 5/8
  เด็กช�ยวรวิชช� ด้วงประเสริฐ ชั้น ป. 6/3
  เด็กช�ยแทนคุณ เดือนด�ว ชั้น ป. 6/8
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     •  ร�งวัล เหรียญทอง จ�กก�รแข่งขัน World Talent Invitational Mathematics Examinations 2019 World 
Time วันที่ 19 สิงห�คม 2562 จัดโดย Thai Talent Training THAILAND ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย  
  เด็กช�ยสุรุจ มหัทธนพรรค  ชั้น ป. 4/3
    เด็กช�ยสุวิศิษฏ์  มหัทธนพรรค  ชั้น ป. 4/6
 • ก�รประกวดระบ�ยสีแต้มฝัน เติมแต่งหอดูดวงด�ว “อุทย�นด�ร�ศ�สตร์สิรินธร” ประเภทประถมศึกษ� 
จัดโดย สถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) วันที่ 31 สิงห�คม 2562 ณ อุทย�นด�ร�ศ�สตร์สิรินธร 
จ.เชียงใหม่
  เด็กหญิงชุติญ�     ป�ณะจำ�นงค์  ชั้น ป. 5/7 ร�งวัลชนะเลิศ
  เด็กช�ยไชยวัฒณ์     อัศวสุคนธ์  ชั้น ป. 4/8 ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 •  เกียรติบัตร เนื่องในโอก�ส วันเย�วชนแห่งช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 จัดโดย สม�คมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 14 กันย�ยน 2562 ณ หอประชุม St. Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย
  เด็กช�ย วรรษพล ล้นเหลือ  ชั้น ป. 3/1
  เด็กหญิง พรณภ� พงษ์กล�ง  ชั้น ป. 3/1
  เด็กช�ย วิทวัส    วิวัฒน์รัตนกุล   ชั้น ป. 4/1
  เด็กช�ย สุรุจ มหัทธนพรรค  ชั้น ป. 4/3
  เด็กช�ย กรรัช    จิรกิตย�งกูร      ชั้น ป. 4/4
  เด็กช�ย กันต์ธีร์  ชวช�ติ  ชั้น ป. 4/8
  เด็กช�ย ธนัทธรณ์   ใจบุญ  ชั้น ป. 6/6
 •  เด็กหญิงฆฤณ เตชะนันท์นภัส ชั้น ป. 4/6 ได้รับเหรียญเงิน จ�กก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ ร�ยก�ร Hong Kong 
International Mathematics Olympiad 2019 - Final Round (HKIMO2019)  จัดโดย Olympiad Champion Education 
Center (OCEC) ระหว่�งวันที่ 30 สิงห�คม – 2 กันย�ยน 2562 ณ เขตบริห�รพิเศษฮ่องกง ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน
 •  เด็กช�ยสุรุจ มหัทธนพรรค ชั้น ป. 4/3 ได้รับเหรียญเงิน จ�กก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติ ร�ยก�ร The 14th  
World MathFusion Olympiad - World Final (WMO 2019) จัดโดย World MathFusion Olympiad (WMO)  วันที่ 11 
สิงห�คม 2562 ณ อ�ค�รเฉลิมร�ชสุด�กีฬ�สถ�น (CU Sports Complex) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย กรุงเทพมห�นคร
 •  เด็กช�ยธนัทธรณ์ ใจบุญ ชั้น ป. 6/6
 - ร�งวัลชนะเลิศร�ยก�ร   Robot Dragon Boat Appearance Design Competition 
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1  Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition
จ�กก�รแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือน�น�ช�ติ ร�ยก�ร International Robotic Olympiad 2019 
จัดโดย Hong Kong Robotic Olympic Association ระหว่�งวันที่ 20 –21กรกฏ�คม 2562 ณ ศูนย์ก�รค้�เดอะฮับ รังสิต 
จ.ปทุมธ�นี
 •  ก�รแข่งขันคณิตศ�สตร์น�น�ช�ติร�ยก�ร  SEAMO 2019 Thailand   ( Southeast Asian Mathematics Olym
piad)   วันที่ 7 กันย�ยน 2562  ณ โรงเรียนอนุบ�ลเชียงใหม่  (มีสิทธิ์ได้ไปแข่งขันต่อในร�ยก�ร SEAMO X 2020 ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย  ระหว่�งวันที่ 17-21 มกร�คม 2563) 
  เด็กหญิงกัลย�กร แก้วคำ�ฟู    ชั้น ป. 4/2 เหรียญเงิน
  เด็กหญิงณภัทร์  บุญศรีวงศ์ทอง   ชั้น ป. 4/1 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยวิทวัส   วิวัฒน์รัตนกุล   ชั้น ป. 4/1 เหรียญทองแดง
  เด็กช�ยกรรัช   จิรกิตย�งกูร   ชั้น ป. 4/4 เหรียญทองแดง
  เด็กหญิงฆฤณ   เตชะนันท์นภัส   ชั้น ป. 4/6 เหรียญทองแดง
  เด็กหญิงทัชชกร  พิมลศิริ   ชั้น ป. 5/5 เหรียญทองแดง
 • เด็กช�ยวิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ชั้น ป.5/1 ได้รับประก�ศเกียรติคุณแสดงคว�มยินดี ที่ได้รับร�งวัลเหรียญทอง วิช�ภ�ษ�
อังกฤษ และวิช�วิทย�ศ�สตร์ จ�กก�รแข่งขัน ASMO Thai Science & Mathematics Competition 2019 จ�ก สม�คม
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
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 • เด็กหญิงฆฤณ เตชะนันท์นภัส ชั้น ป.5/7 ได้รับประก�ศเกียรติคุณแสดงคว�มยินดี ที่ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน จ�กก�ร
แข่งขันคณิตศ�สตร์ ร�ยก�ร Hong Kong International Mathematics Olympaid 2019 – Final Round (HKIMO 2019) 
จ�ก สม�คมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
 • เด็กช�ยกันต์ธีร์ ชวช�ติ ชั้น ป.5/8  ได้รับประก�ศเกียรติคุณแสดงคว�มยินดี ที่ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ก�ร
แข่งขัน Sumo Auto 1 Kg Family จ�กก�รแข่งขันหุ่นยนต์น�น�ช�ติ World Robot Games 2019 จ�ก สม�คมโรงเรียน
เอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 •  ได้รับคัดเลือกเป็นเย�วชนดีเด่น ในโอก�สวันเย�วชนแห่งช�ติ ประจำ�ปีพุทธศักร�ช 2563 จ�ก สม�คมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ 
  เด็กช�ยพัทธเศรษฐ์  เทียนตระกูล  ชั้น ป.2/1 
  เด็กช�ยเช�วฤทธิ์  พยัฆคง  ชั้น ป.2/6 
  เด็กช�ยพีรธรรม  ใจแก้ว  ชั้น ป.4/2 
  เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส  ชั้น ป.5/7
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ตัวอย่�งผลง�นของผู้บริห�ร	และครูที่ได้รับร�งวัลดีเด่นในด้�นต่�ง	ๆ
Awards	and	Recognition	of	Excellence	in	Various	Fields	Received	by	the	Administrators	and	Teachers

 
	 พ.ศ.	2543	
 • ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนได้รับโล่ร�งวัล “ผู้บริห�รที่มีผลง�นดีเด่น” ปีก�รศึกษ� 2543 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุรุสภ�  
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
 • ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลครูแห่งช�ติ 1 ท่�น 
 • ครูต้นแบบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�แห่งช�ติ (สกศ.) 1 ท่�น
 • ครูต้นแบบปฏิรูปก�รเรียนรู้ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�เอกชน จำ�นวน 8 ท่�น
 
	 พ.ศ.	2547	
 • บุคล�กรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ผ่�นก�รประเมินเป็นครูต้นแบบจำ�นวน 85 ท่�น 
 • ครูแกนนำ� 19 ท่�น 
 • ครูดีเด่นของสม�คมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 1 ท่�น 
 • ผู้ตรวจคุณภ�พม�ตรฐ�นของมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย จำ�นวน 13 ท่�น 
 • กรรมก�รสม�คมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 1 ท่�น 
 • กรรมก�รสม�คมโรงเรียนเอกชนอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ 1 ท่�น 
 • กรรมก�รพัฒน�บุคล�กรพื้นที่ก�รศึกษ� เขต 1 จำ�นวน 1 ท่�น 
 
	 พ.ศ.	2553
 • ครูดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2553 ของสม�พันธ์สม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย 
 
	 พ.ศ.	2554	
 •  ครูผู้สอน ได้รับเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำ�ปี 2554  จ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ� จำ�นวน 1 ท่�น

	 พ.ศ.	2555
 •  ครูผู้สอน ได้รับเครื่องหม�ยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำ�ปี 2555  จ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคุรุสภ� จำ�นวน 3 ท่�น 
และได้รับร�งวัลหนึ่งแสนครูดี จำ�นวน 27 ท่�น 

	 พ.ศ.	2556		
 •  ครูผู้สอนได้รับร�งวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูเอกชน จำ�นวน 1 ท่�น จ�กสม�คมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 •  ผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ�ได้รับร�งวัลหนึ่งแสนครูดี จำ�นวน 27 ท่�นจ�กคุรุสภ�

	 พ.ศ.	2557
  •  ผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ�ได้รับร�งวัลหนึ่งแสนครูดี จำ�นวน 2 ท่�นจ�กคุรุสภ�

  พ.ศ.	2558		
 •  ครูผู้สอนได้รับร�งวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูเอกชน จำ�นวน 1 ท่�น จ�กสม�คมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
 •  ผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รศึกษ�ได้รับร�งวัลหนึ่งแสนครูดี จำ�นวน 1 ท่�นจ�กคุรุสภ�
 
	 พ.ศ.	2559		
 •  ครูผู้สอนได้รับร�งวัลครูดีเด่น จำ�นวน 1 ท่�น จ�กสม�คมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

 พ.ศ.	2560		
 •  ครูผู้สอนได้รับร�งวัลครูดีเด่น จำ�นวน 1 ท่�น จ�กสม�คมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
 •  ครูผู้สอนได้รับร�งวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศ�สน� จำ�นวน 1 ท่�น

 พ.ศ.	2561		
 •  ครูผู้สอนได้รับร�งวัลผูทำ�คุณประโยชน์ต่อพุทธศ�สน� จำ�นวน 1 ท่�น
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ตัวอย่�งผลง�นของโรงเรียนที่ได้รับร�งวัลดีเด่นในด้�นต่�ง	ๆ
Recognition	and	Awards	to	the	School	from	Various	Fields

 

	 พ.ศ.	2528		

 •  ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูล�นนท์ ประธ�นองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นเจ้�ภ�พเลี้ยงฉลองแสดงคว�มยินดี ที่วงดุริย�งค์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย ได้รับร�งวัลเหรียญทองในก�รแข่งขันดุริย�งค์น�น�ช�ติ ณ เมือง Kerkrade ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เนื่องในปีเย�วชนส�กล เมื่อวันที่ 15 กันย�ยน พ.ศ. 2528 

	 พ.ศ.	2530	

 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลโรงเรียนพระร�ชท�น ระดับประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่

	 พ.ศ.	2537	

 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลโรงเรียนพระร�ชท�น ระดับประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่ (ครั้งที่ 2) 

	 พ.ศ.	2541	

 •  วงดุริย�งค์ของโรงเรียนได้แสดงคอนเสิร์ต และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในง�น Family Festival Band Feast ณ สน�ม

กีฬ� Rose Bowl, รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริก� แสดงฟรีคอนเสิร์ต “Montfort: The Symphonic Version” และ

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ Japan America Theatre, Little Tokyo, รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริก� 

 •  วงดุริย�งค์ของโรงเรียนได้รับคัดเลือกจ�กองค์กร Pasadena Tournament of Roses ให้เข้�ร่วมบรรเลงในง�น

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade ครั้งที่ 109 ณ เมือง Pasadena รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริก� ในวันที่ 1 

มกร�คม พ.ศ. 2541

	 พ.ศ.	2542		

 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย  แผนกประถม  ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ�ประเภทส�มัญศึกษ� จ�ก 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�เอกชน (สช.) พ.ศ. 2542  มีระยะเวล� 5 ปี เริ่มตั้งแต่ ปีก�รศึกษ� 2542 - 2546 

 • วงดุริย�งค์ของโรงเรียนได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินร�งวัล 1 แสนบ�ท จ�กก�รประกวดวงดุริย�งค์เครื่องเป่�

น�น�ช�ติ ครั้งที่ 1 (1st Asian Symphonic Band Competition Bangkok, Thailand 1999) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย

 พ.ศ.	2543	
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ�ประเภทส�มัญศึกษ� เมื่อวันที่  
28 กันย�ยน พ.ศ. 2543 มีระยะเวล� 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีก�รศึกษ� 2543 - 2547
 • วงดุริย�งค์ของโรงเรียนได้รับโล่ร�งวัลรองชนะเลิศ จ�กก�รประกวดวงดุริย�งค์เครื่องเป่�น�น�ช�ติ ครั้งที่ 2 (2nd Asian 
Symphonic Band Competition Bangkok, Thailand 2000) ณ หอประชุมมหิศร ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ สำ�นักง�นใหญ่ และ

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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 พ.ศ.	2544	
 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลโรงเรียนพระร�ชท�น ระดับประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่  (ครั้งที่ 3) 
 •  วงดุริย�งค์ของโรงเรียนได้รับร�งวัลชนะเลิศ จ�กก�รประกวดวงดุริย�งค์เครื่องเป่�น�น�ช�ติ ครั้งที่ 3 (3rd Asian  
Symphonic Band Competition Bangkok, Thailand 2001) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และได้รับ
ร�งวัลเหรียญเงิน จ�กก�รประกวดวง Big Band (jazz) นักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
 
	 พ.ศ.	2547	
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ผ่�นก�รประเมินคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รศึกษ�รอบแรกจ�กสำ�นักง�นรับรอง
ม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
 • วงดุริย�งค์ของโรงเรียนได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ�กก�รแข่งขันเครื่องเป่�ลมทองเหลือง (Brass Band) ระดับ
ไม่เกินชั้น ป. 6 ตัวแทนสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เชียงใหม่ เขต 1

	 พ.ศ.	2549
 • โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งก�รก่อตั้งโรงเรียน อ�ทิ กิจกรรมวันรวมพลังเพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน
ที่ 12 มิถุน�ยน พ.ศ. 2548 ณ ล�นอนุส�วรีย์ส�มกษัตริย์ และทำ�คว�มสะอ�ดรอบคูเมืองเชียงใหม่  กิจกรรมก�ล่�ดินเนอร์ จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎ�คม พ.ศ. 2548 ณ หอประชุมกองทัพเรือพระร�ชวังเดิม กรุงเทพมห�นคร เพื่อห�ทุนจัดตั้งศูนย์กล�ง
ก�รเรียนรู้ 72 ปี มงฟอร์ตวิทย�ลัย (Hub of knowledge) 

	 พ.ศ.	2549	
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภ�พ ระดับเหรียญทอง และได้รับก�ร
รับรองม�ตรฐ�นก�รศึกษ�จ�กสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) ระดับก�รศึกษ� 
ขั้นพื้นฐ�น (สมศ.) รอบ 2 ปีก�รศึกษ� 2549 - 2553  

	 พ.ศ.	2550	
 •  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งก�รก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย พร้อมทั้งฉลอง 60 ปี ของ 
ก�รสถ�ปน�เป็นนักบุญของนักบุญหลุยส์ ม�รีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อนำ�เสนอคว�มสำ�เร็จที่ผ่�นม�และเป้�หม�ยทิศท�ง
ในอน�คต อีกทั้งยังมีกิจกรรมอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนคนสร้�งมงฟอร์ตที่ยังคงมีชีวิตอยู่และทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อเป็นก�ร
ระลึกถึงบุญคุณของบรรพชนคนสร้�งมงฟอร์ต และคุณคว�มดีที่ได้กระทำ�ม�ต่อโรงเรียน 
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับเชิญจ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครสวรรค์ และสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�น
และประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�รโรงเรียนที่มีคว�มเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้�นก�ร
ประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
 • วงดุริย�งค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย ได้รับร�งวัลเหรียญเงิน จ�กก�รประกวดวงโยธว�ทิต ย�ม�ฮ่�ประเทศไทย  
(Yamaha All Thailand Marching Band Competition) ชิงถ้วยพระร�ชท�นฯ ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี 2550
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พ.ศ.	2552	
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลโรงเรียนพระร�ชท�น ระดับประถมศึกษ�ขน�ดใหญ่ ประจำ�ปี 
ก�รศึกษ� 2552 ในกลุ่มจังหวัดที่ 8 (ครั้งที่ 4) 
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย ร่วมกับ โรงเรียนเรยีน�เชลีวิทย�ลัย ได้รับร�งวัลชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระบรม 
โอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ประเภท ข ร�งวัลนั่งบรรเลงยอดเยี่ยม และคฑ�กรยอดเยี่ยม จ�กก�รประกวดวงโยธว�ทิต 
นักเรียน นักศึกษ� ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร  ครั้งที่ 28 ประจำ�ปี พ.ศ. 2552 
 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย ร่วมกับ โรงเรียนเรยีน�เชลีวิทย�ลัย ได้รับร�งวัลในระดับ World  Division  ประเภท  
Marchingได้รับคะแนน 85.68%  และประเภท Show  Band  Corps  Style  Class  ได้รับคะแนน 1,213 Pts  
(86.64%) อันดับที่ 8 ของโลก จ�กก�รประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 16 ณ เมือง Kerkrade ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The 16th 

World Music Contest 2009 : WMC 2009) ระหว่�งวันที่ 15 - 22 กรกฎ�คม พ.ศ. 2552

	 พ.ศ.	2553		
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย ร่วมกับ โรงเรียนเรยีน�เชลีวิทย�ลัย ได้รับร�งวัลชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระบรม 
โอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ประเภท ข และระดับคะแนนเหรียญทอง ร�งวัลนั่งบรรเลงยอดเยี่ยม ร�งวัลดนตรีสน�ม 
ยอดเยี่ยม จ�กก�รประกวดวงโยธว�ทิต นักเรียน นักศึกษ� ชิงถ้วยพระร�ชท�นสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�ร  
ครั้งที่ 29 ประจำ�ปี 2553
 •  คณะนักร้องประส�นเสียง The Montfort Children’s Choir โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัล
เหรียญทองแดง จ�กก�รแข่งขันประส�นเสียงโลก 6th World Choir Games ณ เมือง Shaoxing ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 
 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้จัดทำ�แผนปฏิรูปก�รบริห�ร และก�รจัดก�รเรียนก�รสอน นำ�สู่ก�รปฏิบัติ
ในแผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โรงเรียน ปีก�รศึกษ� 2554 – 2556 

	 พ.ศ.	2554		
 •  วงดุริย�งค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับร�งวัลชนะเลิศถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ  
ประเภท ก ก�รประกวดในรูปแบบของก�รนั่งบรรเลง (Concert) เดินแถวและแปรขบวน (Marching and Display)  
และร�งวัลเหรียญทอง จ�กก�รประกวดวงโยธว�ทิต นักเรียน นักศึกษ� ชิงถ้วยพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ 
ครั้งที่ 30 ประจำ�ปี 2554
 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้นำ�ระบบ SWIS (School Web-based Information System) ม�ใช้ 
ในก�รปฏิรูปคุณภ�พก�รบริห�รและก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเต็มระบบ
 • คณะนักร้องประส�นเสียง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับก�รคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น
เขตพื้นที่ก�รศึกษ� เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้�ร่วมก�รแข่งขันขับข�นประส�นเสียง ระดับชั้น ป. 1 - 6 ในง�นศิลป
หัตถกรรมนักเรียนภ�คเหนือ ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทยก้�วไกลในอ�เซียน” ระหว่�งวันที่ 13 - 15 ธันว�คม พ.ศ. 2554  
ณ จังหวัดพิจิตร
 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ร่วมกับสม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย และสม�คม 
ศิษย์เก่�มงฟอร์ตวิทย�ลัย ได้จัดง�น MC Variety Education 2011 ฉลองครบรอบ 80 ปีก�รก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย 
ในวันที่ 21 - 22 ธันว�คม พ.ศ. 2554  
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 พ.ศ.	2555	
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัยร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ 
องค์ร�ชันย์ 84 พรรษ� เพื่อเป็นก�รเทิดพระเกียรติที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ มีพระชนม�ยุครบ 84 พรรษ� ครบ 7 รอบ 
และเฉลิมฉลองที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย มีอ�ยุครบ 80 ปี ก�รก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ 6  มกร�คม พ.ศ.  2555 ณ หอประชุม
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  
 •  คณะนักร้องประส�นเสียง The Montfort Children’s Choir โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม  ได้รับร�งวัล  
Silver Medal จ�กก�รแข่งขันประเภท B1 Children Choir อ�ยุไม่เกิน 12 ปี จ�กก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขันขับร้องประส�นเสียง ใน
ช่ือง�น “Grand Prix Pattaya 2012” ในวันท่ี 21 กรกฎ�คม พ.ศ. 2555 ณ เมืองพัทย� และหลังจ�กเสร็จส้ินก�รแข่งขัน ท�งคณะ 
นักร้องประส�นเสียงฯ ได้รับเชิญเข้�ร่วมก�รแสดงคอนเสิร์ต “REQUIEM FOR THE MOTHER OF SONGS” โดย สมเถ�  สุจริตกุล  
คีตกวี เพ่ือร่วมน้อมรำ�ลึกถึงสมเด็จพระพ่ีน�งเธอ เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ พระม�รด�แห่งดนตรี
คล�สสิคไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันท่ี 24 - 25 กรกฎ�คม พ.ศ. 2555
 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย  เเผนกประถม  ได้รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทส�มัญศึกษ�ที่มีระบบก�ร
ประกันคุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ� ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นดีม�ก
 •  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยนอกรอบส�มจ�กสำ�นักง�น
รับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) โดยมีผลคะแนนรวม 95.54 จ�กคะแนนเต็ม 100 คะแนน   
ซึ่งอยู่ในระดับคุณภ�พดีม�ก  และมีนวัตกรรมหรือตัวอย่�งก�รปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถ�นศึกษ�ที่เป็นประโยชน ์
ต่อสังคม ดังนี้ 
  - โครงก�รจัดก�รเรียนก�รสอนหลักสูตร English Program 
  - โครงก�รนำ�ระบบเทคโนโลยี SWIS (School Web-based Information System) เพื่อก�รบริห�รและ 
ก�รเรียนก�รสอน 

	 พ.ศ.	2559
 • คณะนักร้องประส�นเสียง The Montfort Children’s Choir โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย เเผนกประถม ได้รับร�งวัล
เหรียญเงิน จ�กก�รแข่งขันร้องเพลงประส�นเสียงระดับโลก 1st Lanna Internation Choir Compettion 2016 ในวันที่ 20 
ตุล�คม พ.ศ. 2559 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ� จังหวัดเชียงใหม่
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ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทผู้นำ�ในสังคม
Alumni	Who	Have	Role	in	Society

ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทด้�นก�รศึกษ�	
Alumni	Who	Have	Role	in	Education
 1. ศ. เกียรติคุณ นพ. ดร. ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยมหิดล 
          ได้รับร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดีเด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2536 ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ 
          ก�รแพทย์จ�กผลง�นเด่นด้�นพย�ธิวิทย�ของโรคตับ 
 2. ศ. ดร.ช�ติช�ย  ณ เชียงใหม่       อดีตรองอธิก�รบดีสถ�บันบัณฑิตพัฒน�บริห�รศ�สตร์  
 3. ศ. ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม  รองอธิก�รบดี ฝ่�ยวิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
          ปัจจุบัน - อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยเนชั่น
 4. ศ. ดร. สง่�  สรรพศรี อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
 5. รศ. ดร. เอกชัย  แสงอินทร์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�ระบบก�ยภ�พและสิ่งแวดล้อม 
    มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
 6. อ. ณรงค์   ชวสินธุ์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยนอร์ท - เชียงใหม่ 
 7.	 ดร. ร่มเย็น โกไศยก�นนท์ ผู้ช่วยอธิก�รบดี สำ�นักวิช�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทด้�นก�รเมือง	
Alumni	Who	Have	Role	in	Politics
  1. พล.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร  อดีตน�ยกรัฐมนตรี
 2. ดร. สุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล   อดีตรองน�ยกรัฐมนตรี
      3.   คุณอนุสรณ์  วงศ์วรรณ อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์
 4. คุณธวัชวงศ์  ณ เชียงใหม่  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข
 5. คุณบุญทรง  เตริย�ภิรมย์   อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์
    อดีตรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง และสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร 
    จังหวัดเชียงใหม่
 6. ดร. สุรพล  เกียรติไชย�กร อดีตสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร จังหวัดเชียงใหม่
 7. ดร. สุบิน ปิ่นขยัน อดีตสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย 
 8. คุณศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร  อดีตเลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม
 9. คุณธ�รินทร์ นิมม�นเหมินทร์  อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง
 10. คุณมณเฑียร บุญตัน   สม�ชิกวุฒิสภ� และน�ยกสม�คมคนต�บอดแห่งประเทศไทย
 11. พล.ต.ท. นพ. สมยศ  ดีม�ก สม�ชิกวุฒิสภ�
 12. คุณบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 13. คุณทัศนัย  บูรณุปกรณ์ น�ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
 14. คุณประภัสร์  ภู่เจริญ น�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
 15. คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร จังหวัดเชียงใหม่
 16. คุณทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร จังหวัดเชียงใหม่ 
 17. คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่
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ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทด้�นก�รต่�งประเทศ	
Alumni	Who	Have	Role	in	Foreign	Affairs
 1. ดร. สุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล   อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ
 2. ดร. สุบิน ปิ่นขยัน อดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์ 
    และทบวงมห�วิทย�ลัย 
 3. ดร. ประวิทย์  อัครชิโนเรส กงสุลกิตติมศักดิ์ ส�ธ�รณรัฐประเทศออสเตรีย ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่
 4. คุณวัชระ  ตันตร�นนท์ กงสุลกิตติมศักดิ์ ส�ธ�รณรัฐเก�หลี ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่
ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทด้�นข้�ร�ชก�ร	
Alumni	Who	Have	Role	in	Government	Sector
 1. ดร. ช�ติช�ย  โทสินธิติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม
 2. นพ. รักษ์  ตน�นุวัฒน์ รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์คว�มเป็นเลิศท�งก�รแพทย์
 3.   นพ. ดิเรก  บรรณจักร์ อดีตรองผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครเชียงใหม่
 4. คุณชุติเดช มีจันทร์ น�ยอำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 5. รศ. ทพ. ดร. ปฐวี คงขุนเทียน รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีท�งทันตกรรมขั้นสูง
    สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
 6. ผศ.นพ.นิสิต  วรรธนัจฉริย� ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครเชียงใหม่

ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทด้�นนักธุรกิจ		
Alumni	Who	Have	Role	in	Business	Sector
 1. ดร. จิตรพงษ์  กว้�งสุขสถิตย์ ประธ�นกรรมก�ร PTT International Co. Ltd
 2. คุณภ�ณุพงศ์  ศักด�ทร กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัทนิยมพ�นิช จำ�กัด
 3. คุณประวิทย์  จิตนร�พงศ์ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่บริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำ�กัด
 4. คุณไพรัช  โตวิวัฒน์ รองประธ�นกรรมก�รหอก�รค้�จังหวัดเชียงใหม่   
    อดีตที่ปรึกษ�ประจำ�คณะกรรม�ธิก�รก�รเกษตร และสหกรณ์ วุฒิสภ� 
 5. คุณอุทัต สุวิทย์ศักด�นนท์ ประธ�นกรรมก�รบริษัทนิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำ�กัด
 6.  ผศ. วรวิชย์ วินิจเขตคำ�นวณ เจ้�ของผลิตภัณฑ์ (ลองก�นอยด์)
 7.  น�ยอนุช� ดำ�รงมณี ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ 
 8. กัปตันเรืออ�ก�ศโทวิช�ยุทธ์ เกตุปัญญ� น�ยกสม�คมนักบินไทย

ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทด้�นกีฬ�	
Alumni	Who	Have	Role	in	athlete
 1. คุณอนุช�  ไชยวงค์ นักกีฬ�ฟุตบอลทีมช�ติไทย
 2. คุณพร้อมรบ จันธิม� นักกีฬ�ทุ่มน้ำ�หนักทีมช�ติไทย

ตัวอย่�งศิษย์เก่�ที่มีบทบ�ทด้�นศิลปิน	นักแสดง		
Alumni	Who	Have	Role	in	Artists	and	Actors
 1. คุณชรินทร์  นันทน�คร ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ศิลปะก�รแสดง (เพลงไทยส�กลขับร้อง) ประจำ�ปี พ.ศ. 2541
 2. ดร. จุลทัศน์ กิติบุตร ศิลปินแห่งช�ติส�ข�สถ�ปัตยกรรม (ร่วมสมัย) พ.ศ. 2547
 3. คุณแมนลักษณ์  ทุมก�นนท์ ศิลปินวง ETC (คีย์บอร์ด)
 4. คุณณัฐ   ศักด�ทร (AF4) ชนะเลิศก�รประกวดTrue Academy Fantasia Season 4
 5. คุณสุพจน์    จันทร์เจริญ (ลิฟท์) นักร้องและนักแสดง
 6. คุณธีรวัฒน์  ทองจิตติ (ซูโม่เป๊ปซี่) นักแสดง
 7. คุณสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (บี้ The Star3) นักร้องและนักแสดง 
 8. คุณธัญชนก มูลนิลต� มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015
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โครงสร้�งก�รบริห�รโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2563
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Montfort College Primary Section

คณะกรรมก�รบริห�ร	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม		ปีก�รศึกษ�	2563	  
MCP Board of Directors 2020
  1. ภร�ด� ดร.สุรกิจ ศรีสร�ญกุลวงศ์ ผู้ลงน�มแทนผู้รับใบอนุญ�ตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
  2. ภร�ด� ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำ�นวยก�ร/ผู้จัดก�รโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
  3. ภร�ด� ดร.พิสูตร ว�ปีโส ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. น�ยศิริพงศ์ ไชยวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
  5. น�ยไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนชุมชน)
  6. น�ยเศรษฐ์ ชุมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนศิษย์เก่�)
   7. น�ยช�ตรี เชื้อมโนช�ญ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนจ�กหน่วยง�นร�ชก�ร)
  8. น�ยชินโชติ สุภ�รัตน์ ผู้แทนครูและเลข�นุก�ร
 
คณะผู้เชี่ยวช�ญและที่ปรึกษ�เฉพ�ะท�ง	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม	ปีก�รศึกษ�	2563
MCP	Advisory	Council	/	Expert	2020
  1. หม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ด้�นกฎหม�ย
  2. น�ยช�นน ดียืน ด้�นกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน (ก�รจัดกิจกรรมลูกเสือ)
  3. ดร. แสงเดือน    ยอดอัญมณีวงศ์ ด้�นกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน (พฤติกรรมนักเรียน)
  4. ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ด้�นกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน (ด้�นภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
  5. น�ยไชยรัฐ ง�มธรณกิจ ด้�นกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน (ด้�นภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
  6. น�ยธน�รัฏช์    วิเชียรทัศน�   ด้�นอ�ค�รสถ�นที่
  7. น�ยโอภ�ส    หอสถิตย์ธรรม ด้�นระบบนำ้�ดื่ม ประป�
  8. DR. LINCHONG CHORROJPRASERT  ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ  (English Program)
  9. MR. ZHANG   YONG  ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 10. MR. LIU  JIANZHOU ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 11. MRS. SHEN   JIHONG ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 12. MRS. TAN   YUNHUA ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 13. MRS. YANG   CHUN      ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 14. ผศ. กสิณ  ประกอบไวทยกิจ ด้�นวิช�ก�ร ก�รจัดทำ�หลักสูตร STEM และก�รสอนเทคโนโลยี
 15. อ. พีรพนธ์  อนุส�รสุนทร ด้�นวิช�ก�ร ก�รจัดทำ�หลักสูตร STEM และก�รสอนเทคโนโลยี
 16. ผศ. ดร. นำ้�ผึ้ง  อินทะเนตร ด้�นวิช�ก�ร ง�นวิจัย
 17. อ. ดร. สุนีย์  เงินยวง ด้�นวิช�ก�ร ง�นวิจัย
 18. อ. ดร. สิระ สมน�ม ด้�นวิช�ก�ร ง�นวิจัย
 19. ดร. อ�ทิพย์  สอนสุจิตร�  ด้�นก�รด้�นม�ตรฐ�นโรงเรียนสู่โรงเรียนม�ตรฐ�นส�กล

ผู้อำ�นวยก�รและคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�	สมัยว�ระปีก�รศึกษ�	2563	Director	and	Advisory	Board	to	the	Director	2020
  1. ภร�ด� ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม 
  2. ภร�ด�ช�ญณรงค์  บุญพร�หมณ์ ผู้จัดก�รโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม 
  3. ครูวิรัชด� เลิศรมย�นันท์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร
  4. ม�สเตอร์ธันว� สุวรรณชื่น ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกิจก�รนักเรียน/ คณะกรรมก�รบริห�รง�นระดับช้ัน ป. 2 และป. 3
  5. ม�สเตอร์วัฒน� แสงสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร/ง�นม�ตรฐ�นและประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
  6. ม�สเตอร์มณี ครไชยศรี ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รทั่วไป /ง�นย�นพ�หนะ 
  7. ครูก�ญจน� ปิยศทิพย์   ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรก�ร-ก�รเงิน/ หัวหน้�ง�นงบประม�ณ ก�รเงิน ก�รบัญชี  
  8. ครูบุษบ� ศุกระศร รองผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร/ ง�นนิเทศก�รสอน
  9. ครูจุฑ�ม�ศ สุนทรพฤกษ์ รองผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร/ ง�นโภชน�ก�ร
 10. ม�สเตอร์สมเกียรติ  มูลใหม่ รองผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร โปรแกรมก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ/ 
       Head of English Teacher
 11. ม�สเตอร์จ�รึก ลอยสุวรรณ รองผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�บุคล�กร/ง�นวิเคร�ะห์อัตร�กำ�ลัง/ง�นสรรห� คัดเลือก  
       บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน/ ง�นประเมินบุคล�กร /พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์
 12. ม�สเตอร์อนุช� จำ�ป�มณ ี หัวหน้�คณะกรรมก�รบริห�รง�นระดับช้ัน
 13. ครูพิมพ์วิไล     หอมมณี   กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 1 
 14. ม�สเตอร์ฉัตรชัย  ก�ญจนะวรรธนะ กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 2
 15. ม�สเตอร์จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 3
 16. วิไลลักษณ์ ยลละออ กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 4
 17. ครูด�ร�รัตน์ โสวะน� กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 5
 18. ม�สเตอร์ทวีเกียรติ วิริยะนร�ทิพย์ กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 6



M
ontfort Colleg

e M
ontfort Colleg

e 

48

โรง
เรยี

นมง
ฟอรต์ วิทยาลัย แผนกประถม

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

กรอบก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรและผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนเมื่อจบชั้น	ป.	6    
The	Framework	of	Learning	based	on	Curriculum	and Student’s	Expected	Learning	Outcomes	when	
they	graduated	Grade	6

กรอบหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	(ป.	1	-	ป.	6)	Grade	1-6	Thai	Language	Learning	Framework
 - ก�รอ่�น คำ� คว�มหม�ย บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ประโยค ข้อคว�ม สำ�นวนโวห�ร ม�รย�ทและนิสัยรักก�รอ่�น
 - ก�รเขียน ก�รคัดล�ยมือ เขียนสะกดคำ� แต่งประโยค เขียนเรียงคว�ม ย่อคว�ม ก�รเขียนเรื่องร�วในรูปแบบต่�ง ๆ  
ก�รกรอกแบบร�ยก�ร ก�รเขียนร�ยง�นข้อมูลส�รสนเทศ ก�รเขียนร�ยง�นศึกษ�ค้นคว้�และม�รย�ทในก�รเขียน
 - ก�รฟัง ก�รดูและก�รพูด ก�รพูดแสดงคว�มรู้ คว�มคิด ก�รดูอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ ก�รฟังและดูโฆษณ�อย่�งมีเหตุผล 
ก�รพูดต�มลำ�ดับขั้นตอนเรื่องต่�ง ๆ ก�รพูดร�ยง�นจ�กก�รฟัง ก�รดู ก�รสนทน� ม�รย�ทในก�รฟัง ก�รดูและก�รพูด
 - หลักก�รใช้ภ�ษ�ไทย  คำ�  คว�มหม�ย สำ�นวน คำ�พังเพย  สุภ�ษิต ชนิด  หน้�ท่ีของคำ�ในประโยค  ชนิดของประโยค  
คำ�ภ�ษ�ถิ่น คำ�ภ�ษ�ต่�งประเทศในภ�ษ�ไทย คำ�ร�ช�ศัพท์ คำ�สุภ�พ กลอนสี่ กลอนสุภ�พและก�พย์ย�นี ๑๑
 - วรรณคดีและวรรณกรรม นิท�น เพลงพื้นบ้�นและบทอ�ขย�น

ผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทย	Thai	Language	Learning	Area
 นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ ทักษะ วัฒนธรรมก�รใช้ภ�ษ�เป็นเครื่องมือในก�รสื่อส�ร เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและ
สัมพันธภ�พที่ดีต่อกัน ชื่นชม เห็นคุณค่�และภูมิใจในภ�ษ�ประจำ�ช�ติ โดย
 - นักเรียนส�ม�รถอ่�นออกเสียงทั้งบทร้อยแก้ว (Prose) และบทร้อยกรอง (Verse) อธิบ�ยคว�มหม�ยโดยตรง  
และคว�มหม�ยโดยนัย แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง (Facts) จับใจคว�มสำ�คัญ และนำ�คว�มรู้คว�มคิดจ�กเรื่องที่อ่�นไป
ตัดสินใจแก้ปัญห�ในก�รดำ�เนินชีวิต
 - นักเรียนส�ม�รถเขียนเรียงคว�ม ย่อคว�ม (Essay) จดหม�ย ส่วนตัว เขียนแสดงคว�มรู้สึก และคว�มคิดเห็น เขียนเรื่อง
ต�มจินตน�ก�รอย่�งสร้�งสรรค์
 - นักเรียนส�ม�รถพูดแสดงคว�มรู้ คว�มคิด เล่�เร่ืองย่อ สรุปลำ�ดับเหตุก�รณ์ ต้ังคำ�ถ�มและตอบคำ�ถ�มได้อย่�งมีเหตุผล
 - นักเรียนส�ม�รถอ่�น เขียน สะกดคำ� เข้�ใจคว�มหม�ยของคำ� สำ�นวน คำ�พังเพย สุภ�ษิต ภ�ษ�ถิ่น ภ�ษ�ต่�งประเทศ 
ในภ�ษ�ไทย คำ�ร�ช�ศัพท์ แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภ�พ และก�พย์ย�นี ๑๑

กรอบหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร	์(ป.	1	-	ป.	6)	Grade	1-6	Mathematics	Learning	Framework
 - จำ�นวนนับและศูนย์ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินส�มตำ�แหน่ง ร้อยละ ก�รดำ�เนินก�รและแก้ปัญห�ก�รบวก ก�รลบ 
ก�รคูณ ก�รห�ร จำ�นวนนับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ สมบัติเกี่ยวกับจำ�นวน และค่�ประม�ณของจำ�นวน
 - คว�มย�ว ระยะท�ง นำ้�หนัก ปริม�ตร คว�มจุ เวล� เงิน ขน�ดของมุม 
  - รูปเรข�คณิตสองมิติ รูปเรข�คณิตส�มมิติ จุด ส่วนของเส้นตรง รัศมี เส้นตรง มุมและเส้นขน�น
 - แบบรูป คว�มสัมพันธ์ของจำ�นวนและของรูปเรข�คณิต รูปอื่นๆ
 - รวบรวมข้อมูล จำ�แนกข้อมูล อภิปร�ย นำ�เสนอเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภ�พ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
แผนภูมิวงกลม กร�ฟเส้นและต�ร�ง
 - ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ และเทคโนโลยีในก�รแก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ใช้เหตุผล สรุปผล
ได้อย่�งเหม�ะสม ใช้ภ�ษ�สัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์ ก�รนำ�เสนอ เชื่อมโยงคว�มรู้ต่�ง ๆ ท�งคณิตศ�สตร์กับศ�สตร์อื่น ๆ



M
ontfort Colleg

e

49

M
ontfort Colleg

e 

โรง
เรยี

นมง
ฟอรต์ วิทยาลัย แผนกประถม

Montfort College Primary Section

ผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์	Mathematics	Learning	Area
 นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ ทักษะ และกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ไปใช้ในก�รพัฒน�คว�มคิด มีคว�มคิดสร้�งสรรค์  
คิดอย่�งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน คิดวิเคร�ะห์ นำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รแก้ปัญห�ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสม 
โดย
 - นักเรียนส�ม�รถแก้ปัญห�เรื่องก�รบวก ลบ คูณ ห�ร จำ�นวนนับ เศษส่วน (Fractions) ทศนิยม (Decimals) และ 
ร้อยละ (Percents) ได้ 
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้เรื่องคว�มย�ว (Long Distance) ระยะท�ง (Area) นำ้�หนัก (Volume) พื้นที่ ปริม�ตร 
(Weight) คว�มจุ (Capacity) เวล� เงิน ทิศ แผนผัง และขน�ดของมุม ไปแก้ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วันได้
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้เรื่องลักษณะและสมบัติของรูปเรข�คณิตไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
 - นักเรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ ปัญห�และแก้ปัญห�ในรูปของสมก�ร (Equation) ได้
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�เสนอข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปภ�พ กร�ฟเส้น แผนภูมิแท่งและต�ร�งได้
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษท�งคณิตศ�สตร์ ใช้สื่อส�รในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วันและเพ่ือ
ศึกษ�ต่อในระดับสูง

กรอบหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร	์(ป.	1	-	ป.	6)	Grade	1-6	Science	Learning	Framework
วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ	Life	Science
 - สิ่งมีชีวิตกับกระบวนก�รดำ�รงชีวิต พื้นฐ�นของสิ่งมีชีวิต คว�มสัมพันธ์ของโครงสร้�งและหน้�ที่ของระบบต่�ง ๆ  
ก�รถ่�ยทอดลักษณะท�งพันธุกรรม วิวัฒน�ก�รของสิ่งมีชีวิต คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ และก�รใช้เทคโนโลยีชีวภ�พที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รดำ�รงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
 - ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 
สิ่งมีชีวิตต่�ง ๆ ในระบบนิเวศ ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติในระดับท้องถ่ิน ประเทศและโลก นำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่�งยั่งยืน
วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พ	Physical	Science
 - ส�รและสมบัติของส�ร สมบัติของส�ร คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสมบัติของส�รกับโครงสร้�งและแรงยึดเหนี่ยวระหว่�ง
อนุภ�ค หลักก�รและธรรมช�ติของก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นะของส�ร ก�รเกิดส�รละล�ย ก�รเกิดปฏิกิริย� 
 - แรงและก�รเคลื่อนที่ ธรรมช�ติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้� แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ และก�รเคลื่อนที่แบบต่�ง ๆ ของวัตถุ
ในธรรมช�ติ
 - พลังง�น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งพลังง�นกับก�รดำ�รงชีวิต ก�รเปลี่ยนรูปพลังง�น ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งส�รและพลังง�น 
ผลของก�รใช้พลังง�นต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
วิทย�ศ�สตร์โลกและอ�ก�ศ	Earth	Science	and	Space
 - กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของโลก กระบวนก�รต่�ง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภ�ยในโลก คว�มสัมพันธ์ของ
กระบวนก�รต่�ง ๆ ที่มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ ภูมิประเทศ และสัณฐ�นของโลก
 - ด�ร�ศ�สตร์และอวก�ศ วิวัฒน�ก�รของระบบสุริยะ ก�แล็กซีและเอกภพ ก�รปฏิสัมพันธ์ภ�ยในระบบสุริยะและผล 
ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกคว�มสำ�คัญของเทคโนโลยีอวก�ศที่นำ�ม�ใช้ในก�รสำ�รวจอวก�ศและทรัพย�กรธรรมช�ติ ด้�นก�รเกษตร 
และก�รสื่อส�ร
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	Science	and	Technology
 - ธรรมช�ติของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ปร�กฏก�รณ์ท�งธรรมช�ติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มีรูปแบบที่แน่นอน ส�ม�รถ
อธบิ�ยและตรวจสอบได้ ภ�ยใต้ข้อมลูและเครือ่งมอื ทกัษะกระบวนก�รท�งวทิย�ศ�สตร์ทีม่อียู ่เข้�ใจว่�วทิย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อมมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 - ก�รออกแบบและเทคโนโลยี ใช้กระบวนก�รออกแบบและก�รเขียนโปรแกรมอย่�งง่�ย เพื่อแก้ปัญห�โดยใช้แนวคิดเชิง
คำ�นวนและเหตุผลเชิงตรรกะ ในก�รแก้ปัญห� เลือกใช้เทคโนโลยีอย่�งสร้�งสรรค์ต่อชีวิตประจำ�วัน
 - เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ใช้กระบวนก�รท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รสืบค้นข้อมูล ก�รเรียนรู้ ก�ร
สื่อส�ร ก�รเขียนโปรแกรมพื้นฐ�น เพื่อช่วยแก้ปัญห�ก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ เลือกใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�ง
ปลอดภัย รู้เท่�ทันและมีจริยธรรม
ผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร	์Science	Learning	Area
 นักเรียนส�ม�รถนำ�ทักษะ กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ไปใช้ในก�รศึกษ� ค้นคว้�ห�คว�มรู้ แก้ปัญห�อย่�งเป็นระบบ 
คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคร�ะห์ วิจ�รณ์ คิดสร้�งสรรค์ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หล�กหล�ย และตรวจสอบได้ โดย
 - นักเรียนมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนก�รดำ�รงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส�รและสมบัติของส�ร แรง และ
ก�รเคลื่อนที่ พลังง�น กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของโลก ด�ร�ศ�สตร์และและอวก�ศ รวมถึงกระบวนก�รต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิทย�ศ�สตร์ในชีวิตประจำ�วัน
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ และคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษท�งวิทย�ศ�สตร์ ม�ใช้แก้ปัญห�และส่ือส�ร 
ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน และเพื่อศกึษ�ต่อในระดับสูง
 - นักเรียนเข้�ใจและใช้แนวคิดเชิงคำ�นวณในก�รแก้ปัญห�ในชีวิตประจำ�วัน ต�มขั้นตอนอย่�งเป็นระบบ
 - นักเรียนใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ในก�รเรียนรู้ก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ปลอดภัย รู้เท่�ทันและมี
จริยธรรม
 - นักเรียนมีทักษะก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ นำ�คว�มรู้ท�งเทคโนโลยีม�ใช้ในก�รสร้�งชิ้นง�นอย่�งสร้�งสรรค์
 - นักเรียนมีทักษะก�รใช้คอมพิวเตอร์ในก�รค้นห�ข้อมูล เก็บรักษ�ข้อมูล นำ�เสนอข้อมูล และก�รเขียนโปรแกรมพื้นฐ�น
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐ�น ไปใช้เพื่อก�รศึกษ�ระดับสูงและในชีวิตประจำ�วัน

กรอบหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม	(ป.	1	-	ป.	6)	
Grade	1-6	Social	Studies,	Religion	and	Culture	Learning	Framework
 - ศ�สน� ศีลธรรมและจริยธรรม ประวัติ คว�มสำ�คัญ ศ�สด� หลักธรรมของพระพุทธศ�สน�หรือศ�สน�ที่ตนนับถือและ
ศ�สน�อืน่ มศีรัทธ�ทีถ่กูต้อง ยดึมัน่และปฏิบัติต�มหลักธรรมเพ่ืออยูร่่วมกันอย่�งสนัติสขุ ตระหนกัและปฏบัิตตินเป็นศ�สนกิชน 
ที่ดี และธำ�รงรักษ�พระพุทธศ�สน�หรือศ�สน�ที่ตนนับถือ
 - หน้�ที่พลเมือง วัฒนธรรม และก�รดำ�เนินชีวิตในสังคม ปฏิบัติตนต�มหน้�ท่ีของก�รเป็นพลเมืองท่ีดี มีค่�นิยม 
ที่ดีง�ม และธำ�รงรักษ�ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่�งสันติสุข ระบบ 
ก�รเมืองก�รปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธ� และธำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 - เศรษฐศ�สตร์ บริห�รจัดก�รทรัพย�กรในก�รผลิต ก�รบริโภค ก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดอย่�งมี
ประสิทธิภ�พคุ้มค่� หลักก�รของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก�รดำ�รงชีวิตอย่�งมีดุลยภ�พ ระบบและสถ�บันท�งเศรษฐกิจ
ต่�งๆ คว�มสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจและคว�มจำ�เป็นของก�รร่วมมือกันท�งเศรษฐกิจในสังคมโลก
 - ประวัติศ�สตร์ คว�มสำ�คัญของเวล�และยุคสมัยท�งประวัติศ�สตร์ ใช้วิธีก�รท�งประวัติศ�สตร์ม�วิเคร�ะห์
เหตุก�รณ์ต่�ง ๆ อย่�งเป็นระบบ พัฒน�ก�รของมนุษยช�ติจ�กอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้�นคว�มสัมพันธ์ก�รเปลี่ยนแปลงของ
เหตุก�รณ์อย่�งต่อเนื่อง ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น คว�มเป็นม�ของช�ติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญ�ไทย มีคว�มรักคว�มภูมิใจและธำ�รงคว�มเป็นไทย
 - ภูมิศ�สตร์ ลักษณะท�งก�ยภ�พของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดก�รสร้�งสรรค์วิถีก�ร
ดำ�เนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่�กัน ปรับตัวต�มก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ส�ม�รถใช้ทักษะกระบวนก�รท�งภูมิศ�สตร์และ
เครื่องมือภูมิศ�สตร์บริห�รจัดก�รทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต



M
ontfort Colleg

e

51

M
ontfort Colleg

e 

โรง
เรยี

นมง
ฟอรต์ วิทยาลัย แผนกประถม

Montfort College Primary Section

ผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	ศ�สน�และวัฒนธรรม	
Social	Studies,	Religion	and	Culture	Learning	Area
 นักเรียนมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์ ก�รอยู่ร่วมกันในสังคม ก�รปรับตัวในก�รดำ�เนินชีวิต มีจริยธรรม  
ศีลธรรม เป็นพลเมืองดี ของประเทศช�ติ และสังคมโลก โดย
 - นักเรียนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รนำ�หลักธรรมคำ�สอนในศ�สน�ที่ตนนับถือไปปฏิบัติในก�รพัฒน�ตนเองและสังคม
 - นักเรียนมีคว�มรู้เรื่องพัฒน�ก�รของประเทศในด้�นต่�ง ๆ ก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมจ�กอดีตสู่ปัจจุบันทั้งของประเทศ
ตนเองและ ประเทศเพื่อนบ้�น 
 - นักเรียนปฏิบัติตนต�มสถ�นภ�พ บทบ�ท สิทธิหน้�ที่ของตนเอง และหลักก�รเศรษฐกิจพอเพียง
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษท�งสังคมศึกษ� ใช้สื่อส�รในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน และ 
เพื่อศึกษ�ต่อในระดับสูง

กรอบหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	 (ป.	 1	 -	 ป.	 6)	 Grade	 1-6	 Health	 and	 Physical	 Education	
Learning	Framework
 - ก�รเจริญเติบโตและพัฒน�ก�รของมนุษย์ คว�มสัมพันธ์ในก�รทำ�ง�น ก�รดูแลระบบต่�ง ๆ ก�รเปลี่ยนแปลงท�งร่�งก�ย 
จิตใจ อ�รมณ์ สังคม เพศศึกษ� และทักษะในก�รดำ�เนินชีวิต
 - ก�รเสริมสร้�งสุขภ�พ สมรรถภ�พและก�รป้องกันโรค ก�รสร้�งเสริมสมรรถภ�พท�งก�ยเพื่อสุขภ�พ ก�รจัดก�รกับอ�รมณ์
คว�มเครียด และปัญห�สุขภ�พ
 - คว�มปลอดภัยในชีวิต ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภ�พ อุบัติเหตุ ก�รใช้ย� ส�รเสพติด และคว�มรุนแรง
 - ชีวิตและครอบครัว คุณค่�ของตนเอง และครอบครัว
 - ก�รเคลื่อนไหวกิจกรรมท�งก�ย ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รเล่นเกม กีฬ�ไทย และกีฬ�ส�กล กฎ กติก� น้ำ�ใจ และจิตวิญญ�ณใน
ก�รแข่งขัน

ผลลัพธ์ท่ีค�ดหวังกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้สุขศึกษ�และพลศึกษ�	Health	and	Physical	Education		Learning	Area
 สุขศึกษ� - ผู้เรียนพัฒน�พฤติกรรมด้�นคว�มรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่�นิยม และก�รปฏิบัติตนเกี่ยวกับก�รดูแลสุขภ�พ
 พลศึกษ� - ผู้เรียนได้ใช้กิจกรรมก�รเคลื่อนไหว ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รเล่นเกมและกีฬ� เป็นเครื่องมือพัฒน�ด้�นร่�งก�ย จิตใจ 
อ�รมณ์ สังคมสติ ปัญญ�และมีสมรรถภ�พท�งก�ยที่ดี
กรอบหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ	(ป.	1	-	ป.	6) Grade	1-6	Art	Learning	Framework
 - ทัศนศิลป์ สร้�งสรรค์ง�นทัศน์ศิลป์ต�มจินตน�ก�ร คว�มคิดสร้�งสรรค์ วิเคร�ะห์ วิพ�กษ์ วิจ�รณ์คุณค่�ท�งทัศนศิลป์ 
ถ่�ยทอดคว�มรู้สึกคว�มคิดต่อง�นศิลป์อย่�งอิสระ และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งทัศนศิลป์ ประวัติศ�สตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่�ง�น
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกท�งวัฒนธรรม ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ภูมิปัญญ�ไทยและส�กล
 - ดนตรี ก�รแสดงออกท�งดนตรีอย่�งสร้�งสรรค์ วิเคร�ะห์ วิพ�กษ์ วิจ�รณ์ คุณค่�ดนตรี ถ่�ยทอดคว�มรู้สึกคว�มคิดต่อดนตรี
อย่�งอิสระ  และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งดนตรี ประวัติศ�สตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่�ของดนตรีที่เป็นมรดกท�งวัฒนธรรม ภูมิปัญญ�
ท้องถิ่น ภูมิปัญญ�ไทยและส�กล
 - น�ฏศิลป์ ก�รแสดงออกท�งน�ฏศิลป์อย่�งสร้�งสรรค์ วิเคร�ะห์ วิพ�กษ์ วิจ�รณ์ คุณค่�น�ฏศิลป์ถ่�ยทอดคว�มรู้สึกคว�มคิด
ต่อน�ฏศิลป์อย่�งอิสระ  และคว�มสัมพันธ์ระหว่�งน�ฏศิลป์ ประวัติศ�สตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่�ของน�ฏศิลป์ที่เป็นมรดกท�ง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ภูมิปัญญ�ไทยและส�กล
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กรอบหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพ	(ป.	1	-	ป.	6)	
Grade	1-6	Career	Learning	Framework
 - ก�รดำ�รงชีวิตและครอบครัว ก�รทำ�ง�น ก�รคิดอย่�งสร้�งสรรค์ ทักษะกระบวนก�รทำ�ง�น ก�รจัดก�ร ก�รแก้ปัญห�   
ก�รทำ�ง�นร่วมกัน และก�รแสวงห�คว�มรู้ ลักษณะนิสัยในก�รทำ�ง�น มีจิตสำ�นึกในก�รใช้พลังง�น ทรัพย�กร และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ก�รดำ�รงชีวิตและครอบครัว
 - อ�ชีพ มีทักษะ มีประสบก�รณ์ในก�รง�นอ�ชีพ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒน�อ�ชีพ

ผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพ	Career	Learning	Area
 นักเรียนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ นำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�น
 - นักเรียนมีทักษะในก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ และสร้�งชิ้นง�น
 - นักเรียนมีคว�มรู้ และเข้�ใจเกี่ยวกับอ�ชีพและว�งแผนในก�รเลือกประกอบอ�ชีพในอน�คตได้

กรอบหลักสูตรกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ป.	1	-	ป.	6)	
Grade	1-6	Foreign	Language	Learning	Framework
 - ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อส�ร ก�รใช้ภ�ษ�ในก�รสื่อส�รระหว่�งบุคคล ใช้คำ�สั่ง คำ�ขอร้อง คำ�ขออนุญ�ต และให้คำ�แนะนำ� ฟัง/พูด/
อ่�น/เขียน แสดงคว�มต้องก�ร ขอคว�มช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธก�รให้คว�มช่วยเหลือในสถ�นก�รณ์ง่�ย ๆ เพ่ือขอและให้ข้อมูล 
แสดงคว�มรู้สึก เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 
 - ภ�ษ�และวัฒนธรรม ก�รใช้ถ้อยคำ� น้ำ�เสียง และกิริย�ท่�ท�งอย่�งสุภ�พ ข้อมูลเกี่ยวกับเทศก�ล วันสำ�คัญ ง�นฉลอง  
ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเจ้�ของภ�ษ�
 - ภ�ษ�กับคว�มสัมพันธ์กับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น ก�รนำ�เสนอด้วยก�รพูด/ 
ก�รเขียน
 - ภ�ษ�กับคว�มสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ และเป็นเครื่องมือพื้นฐ�นในก�รศึกษ�ต่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้�ร่วมกิจกรรมท�งภ�ษ� วัฒนธรรมต�มคว�มสนใจ

ผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ	Foreign	Language	Learning	Area
 นักเรียนส�ม�รถใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศในก�รสื่อส�ร แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่�วส�ร แสดงคว�มรู้สึกและคว�มคิดเห็น
 - นักเรียนมีทักษะในก�รใช้ภ�ษ�ในก�รสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่�ง ๆ
 - นักเรียนมีทักษะก�รใช้ภ�ษ�สื่อส�ร (Communication Skills) ฟัง (Listening) พูด (Speaking) อ่�น (Reading) เขียน  
(Writing) เกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อ�ห�ร เครื่องดื่ม เวล�ว่�งและนันทน�ก�ร สุขภ�พ ก�รซื้อ-ข�ย และลม ฟ้� อ�ก�ศ 
ภ�ยในวงคำ�ศัพท์ ประม�ณ 1,050 - 1,200 คำ�
 - นักเรียนรู้ เข้�ใจ คว�มเหมือน คว�มแตกต่�งของเทศก�ลง�นฉลองและประเพณีของประเทศไทยกับต่�งประเทศ

ผลลัพธ์ที่ค�ดหวังของกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ศิลปะ	Art	Learning	Area
 นักเรียนส�ม�รถพัฒน�ตนเองให้เป็นคนที่มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ มีจินตน�ก�ร ชื่นชม มีสุนทรียภ�พ ซึ่งช่วยพัฒน�
ด้�นร่�งก�ย (Physical) จิตใจ (Psychological) สติปัญญ� (Intellectual) อ�รมณ์และสังคม (Emotional and Social  
Aspect)
 - นักเรียนมีคว�มสุข มีพัฒน�ก�รท�งอ�รมณ์ และคว�มรู้สึกด้�นศิลปะ มีจินตน�ก�ร และคว�มคิดสร้�งสรรค์ด้�นทัศนศิลป์
 - นักเรียนมีคว�มสุข มีพัฒน�ก�รท�งอ�รมณ์ และคว�มรู้สึกด้�นดนตรี มีจินตน�ก�ร และคว�มคิดสร้�งสรรค์ด้�นดนตรี
 - นักเรียนมีคว�มสุข มีพัฒน�ก�รท�งอ�รมณ์ และคว�มรู้สึก ส�ม�รถเคลื่อนไหวต�มหลัก ภ�ษ�ท่� ท่�น�ฏยศัพท์พื้นฐ�น และ
ก�รแสดงท�งน�ฏศิลป์
 - นักเรียนเห็นคุณค่� อนุรักษ์และสืบทอดง�นศิลปะแขนงต่�ง ๆ ที่สะท้อนวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
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Montfort College Primary Section

กรอบก�รเรียนรู้ต�มหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังของนักเรียน	ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1
Grade	1	Curriculum	Learning	Framework	and	Expected	Learning	Outcomes

กรอบก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�ไทย
Grade	1	Thai	Language	Learning	Framework
 - ก�รอ่�นออกเสียง บอกคว�มหม�ย คำ�พื้นฐ�นไม่น้อยกว่� 600 คำ�
 - ก�รตอบคำ�ถ�ม เล่�เรื่องย่อ ค�ดคะเนเหตุก�รณ์จ�กเรื่องที่อ่�น
 - ก�รอ่�นหนังสือต�มคว�มสนใจและนำ�เสนอเรื่อง
 - เครื่องหม�ยหรือสัญลักษณ์ (Symbols) ที่พบเห็นในชีวิตประจำ�วัน
 - ก�รคัดล�ยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 - ก�รเขียนสื่อส�ร ก�รพูดสื่อส�ร ก�รแสดงคว�มคิด เห็นและคว�มรู้สึก
 - คำ�แนะนำ� คำ�สั่งง่�ย ๆ
 - พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
 -  ประโยค (Sentences)
 - คำ�คล้องจอง (Rhymes)
 - วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำ�หรับเด็ก
 - ม�รย�ทในก�รอ่�น เขียน ฟัง พูดและดู
 - อ่�นออกเสียงคำ� คำ�คล้องจอง ข้อคว�มเรื่องสั้น ๆ ได้ เข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�และข้อคว�ม ตอบคำ�ถ�ม 
เล่�เรื่องย่อ ค�ดคะเนเหตุก�รณ์ จ�กเรื่องที่อ่�น เข้�ใจคว�มหม�ยของเครื่องหม�ย หรือสัญลักษณ์สำ�คัญ อ่�นหนังสือ
อย่�งสม่ำ�เสมอ
 - มีทักษะในก�รคัดล�ยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนสื่อส�รด้วยคำ�และประโยคง่�ย ๆ
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�ภ�ษ�ไทย
 Thai	Language	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถฟังคำ�แนะนำ� คำ�สั่งง่�ย ๆ และปฏิบัติต�มได้ รวมทั้งพูดแสดงคว�มคิดเห็นและ พูดสื่อส�รได้
เหม�ะสมกับก�ลเทศะ
 - นักเรียนส�ม�รถบอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำ�และบอกคว�มหม�ยของคำ�  
เรียบเรียงคำ�ให้เป็นประโยค แต่งประโยค และต่อคำ�คล้องจองง่�ย ๆ
 - นักเรียนส�ม�รถบอกข้อคิดที่ได้จ�กก�รอ่�น ฟัง วรรณกรรม ร้อยแก้ว นิท�น เรื่องสั้นง่�ย ๆ ปริศน�คำ�ท�ย
บทร้องเล่น บทอ�ขย�น บทร้อยกรอง รู้จักคำ�และคว�มหม�ยจ�กภ�ษ�ถิ่น รู้จักนิท�นพื้นบ้�นของล้�นน� ก�รละเล่น 
พื้นบ้�น ท่องจำ�บทอ�ขย�นและบทร้อยกรองต�มคว�มสนใจได้
 - นักเรียนเป็นผู้ที่มีม�รย�ทและเห็นคุณค่�ในก�รอ่�น เขียน ฟัง พูดและดู

แนวท�งก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�ไทย
 ภ�ษ�ไทยเป็นวิช�ที่ต้องใช้ทักษะในก�รฝึกฝน จนเกิดคว�มชำ�น�ญเพื่อก�รสื่อส�รและก�รเรียนรู้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ และส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ ผู้ปกครองควรมีบทบ�ทในก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยของ
นักเรียน โดย 
 -  ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่�งในก�รใช้ภ�ษ�ไทยที่ถูกต้อง เช่น สนทน�โดยใช้คำ�พูดที่สุภ�พกับญ�ติผู้ใหญ่
 -  ส่งเสริมก�รเรียนรู้ภ�ษ�ไทยในทุกโอก�ส เช่น ก�รพูดคุยเกี่ยวกับคำ�ศัพท์ที่พบบนป้�ยโฆษณ�ระหว่�งท�ง 
ก�รตอบคำ�ถ�มนักเรียนเกี่ยวกับร�ยก�รสินค้�ในห้�งสรรพสินค้� ก�รสนทน�เกี่ยวกับร�ยก�รอ�ห�รในก�รรับประท�น 
อ�ห�รนอกบ้�น
 -  แสดงคว�มชื่นชมหรือก�รเสริมแรงเมื่อนักเรียนส�ม�รถพูด อ่�น หรือเขียนได้ถูกต้อง 
 -  ผู้ปกครองแก้ไขข้อผิดพล�ดท�งภ�ษ�ทั้งด้�นก�รฟัง พูด อ่�นและเขียนอย่�งค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ให้นักเรียน
รู้สึกว่�เป็นคว�มผิดร้�ยแรง
 -  ผู้ปกครองควรให้นักเรียนฝึกทักษะก�รอ่�นและเขียนอย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น ก�รอ่�นนิท�น หรือก�รเขียนบันทึก
ประจำ�วัน เป็นต้น
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กรอบก�รเรียนรู้วิช�คณิตศ�สตร์
Grade	1	Mathematics	Learning	Framework
 - จำ�นวนนับ 1 ถึง 100 และ 0
 - ก�รบวก ก�รลบ โจทย์ปัญห�ก�รบวก ก�รลบ ของจำ�นวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 และ 0
 - ก�รวัดคว�มย�ว (Measurement) เป็นเซนติเมตร เมตร ก�รวัดน้ำ�หนัก เป็นกิโลกรัม ขีด
 - รูปเรข�คณิต 2 มิติ (Geometric figures) ส�มเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  วงกลม  วงรีและรูปเรข�คณิต 3 มิติ 
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉ�ก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย
  - แบบรูปของจำ�นวน ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง แบบรูปซ้ำ�ของจำ�นวน รูปเรข�คณิต รูปอื่นๆ
 - ก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยแผนภูมิรูปภ�พ 1 รูปแทน 1 หน่วย
 - ทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�คณิตศ�สตร์
 Mathematics		Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถอ่�น เขียน เปรียบเทียบ เรียงลำ�ดับตัวเลขฮินดูอ�รบิก ตัวเลขไทยของจำ�นวนนับที่ 
ไม่เกิน 100 และ 0
 - นักเรียนส�ม�รถบวก ลบ วิเคร�ะห์ แสดงวิธีคิดห�คำ�ตอบโจทย์ปัญห�ก�รบวก ก�รลบ 
 - นักเรียนส�ม�รถก�รแก้ปัญห�เกี่ยวกับก�รวัดคว�มย�ว ก�รวัดน้ำ�หนัก
 - นักเรียนส�ม�รถอธิบ�ย วิเคร�ะห์ จำ�แนกรูปเรข�คณิต ส�มเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยม 
ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย
 - นักเรียนส�ม�รถบอก จำ�นวนหรือรูปภ�พจ�กแบบรูปคว�มสัมพันธ์ของจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
และแบบรูปซ้ำ�
 - นักเรียนส�ม�รถอ่�นแผนภูมิรูปภ�พ 1 รูปแทน 1 หน่วย
 - นักเรียนมีทักษะและกระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์

แนวท�งก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้วิช�คณิตศ�สตร์
 - ก�รทำ�กิจกรรมส่งเสริมให้เรียนรู้ผ่�นก�รเล่น และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่�ง ๆ ด้วยตนเอง
 - ก�รใช้คำ�ถ�มที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคว�มคิดหรือชี้แนะแนวท�งในก�รแก้ปัญห�
 - กระตุ้นให้นักเรียนแสดงหลักก�รคิดและก�รให้เหตุผลง่�ย ๆ
 - ก�รนำ�เหตุก�รณ์หรือปัญห�ในชีวิตประจำ�วัน คิดเชิงคณิตศ�สตร์
 - ก�รฝึกฝนทักษะอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เกิดคว�มชำ�น�ญ

กรอบก�รเรียนรู้วิช�วิทย�ศ�สตร์	
Grade	1	Science	Learning		Framework
วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พ	Life	Science
  1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนก�รดำ�รงชีวิต
  - พืช ลักษณะและหน้�ที่โครงสร้�งภ�ยนอกของพืช ก�รจำ�แนกพืชโดยใช้ลักษณะภ�ยนอกเป็นเกณฑ์
  - สัตว์ ก�รจำ�แนกสัตว์โดยใช้ลักษณะภ�ยนอกเป็นเกณฑ์ ลักษณะและหน้�ท่ีของโครงสร้�งภ�ยนอกของสัตว์
  - มนุษย์ โครงสร้�งภ�ยนอกของมนุษย์ อวัยวะภ�ยนอกที่สำ�คัญ หน้�ที่และก�รดูแลรักษ�
  2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสมเพื่อก�รอยู่อ�ศัยของพืชและสัตว์
วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พ Physical Science
  3. ส�รและสมบัติของส�ร วัสดุที่ใช้ทำ�วัตถุ ชนิดของวัสดุ ก�รจัดกลุ่มวัสดุต�มสมบัติที่สังเกตได้
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  4. แรงและก�รเคลื่อนที่ ก�รออกแรง (แรงดึง แรงผลัก) ผลของแรงที่กระทำ�ต่อวัตถุ
  5. พลังง�น ก�รเกิดเสียง คว�มรู้พื้นฐ�นและทิศท�งก�รเกิด
วิทย�ศ�สตร์โลกและอวก�ศ	Science and Technology 
  6. กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ลักษณะภ�ยนอกของหิน
   7. ด�ร�ศ�สตร์และอวก�ศ คว�มแตกต่�งของท้องฟ้� (กล�งวัน กล�งคืน) ลักษณะของดวงอ�ทิตย์ ดวงจันทร์   
ดวงด�วบนท้องฟ้�
  8. คว�มรู้พ้ืนฐ�นคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตก�รใช้เทคโนโลยีในก�รสร้�ง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลต�มวัตถุประสงค์ 
และก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งปลอดภัย ก�รดูแลรักษ�อุปกรณ์เบ้ืองต้น
  9. ก�รสร้�งระบบคว�มคิดผ่�น บล็อก ก�รแก้ปัญห�อย่�งง่�ยโดยก�รใช้ก�รลองผิดลองถูกก�รเปรียบเทียบ
 10. พ้ืนฐ�นก�รเขียนโปรแกรม ก�รเขียนโปรแกรมอย่�งง่�ยโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ
 11. พ้ืนฐ�นอัลกอริทึม ก�รแสดงลำ�ดับข้ันตอนก�รทำ�ง�น ก�รแก้ปัญห�อย่�งง่�ย หรือ ก�รแก้ปัญห�อย่�งง่�ยโดยใช้
ภ�พ สัญลักษณ์หรือข้อคว�ม
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�วิทย�ศ�สตร์
	 Science	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถเปรียบเทียบ อธิบ�ย คว�มแตกต่�งระหว่�งส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิตในท้องถ่ิน  
ลักษณะและหน้�ที่ของโครงสร้�งภ�ยนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะ หน้�ที่ คว�มสำ�คัญและก�รดูแลรักษ�ของ
อวัยวะภ�ยนอกของมนุษย์
 - นักเรียนส�ม�รถอธิบ�ย วัสดุที่ใช้ทำ�วัตถุ ชนิดของวัสดุก�รจัดกลุ่ม วัสดุต�มสมบัติที่สังเกตได้ ก�รดึง ผลัก
วัตถุ ก�รเกิดเสียง
 - นักเรียนส�ม�รถอธิบ�ยลักษณะภ�ยนอกของหิน
 - นักเรียนส�ม�รถอธิบ�ยคว�มแตกต่�งของท้องฟ้� (กล�งวัน-กล�งคืน) ลักษณะของดวงอ�ทิตย์ ดวงจันทร์ 
ดวงด�วบนท้องฟ้�
 - นักเรียนส�ม�รถบอกกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์
 - นักเรียนส�ม�รถแก้ปัญห�อย่�งง่�ยโดยใช้ก�รลองผิดลองถูกและก�รเปรียบเทียบได้
 - นักเรียนมีทักษะในก�รค้นห�ข้อมูลอย่�งมีขั้นตอนและส�ม�รถนำ�เสนอออกม�ในลักษณะต่�ง ๆ
 - นักเรียนส�ม�รถบอกวิธีก�รดูแลรักษ�อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 - นักเรียนส�ม�รถเขียนโปรแกรมอย่�งง่�ย
 - นักเรียนรู้เกี่ยวกับก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งปลอดภัย

แนวท�งก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้วิช�วิทย�ศ�สตร์
 - ฝึกทักษะก�รสังเกต เช่น ก�รให้นักเรียนสังเกตสีของผลไม้ว่�มีสีอะไรบ้�ง ฟังเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่�ง ๆ  
แล้วบอกว่�เป็นเสียงอะไรบ้�ง ชิมรสช�ติของน้ำ�ผลไม้ และบอกว่�เป็นรสช�ติของผลไม้อะไรบ้�ง
 - ฝึกทักษะก�รวัด เช่น วัดคว�มย�วของโต๊ะ โดยใช้เชือกผูกรองเท้� แล้วถ�มว่� โต๊ะตัวนี้ย�วเท่�กับเชือกผูก
รองเท้�กี่เส้น
 - ฝึกทักษะก�รจำ�แนกประเภท เช่น ก�รให้นักเรียนจำ�แนก ฝึกโดยใช้เกณฑ์สี รูปร่�ง หรือผิวสัมผัส โดยใช้ก�ร
พิจ�รณ� 3 ประก�ร คือ คว�มเหมือน คว�มต่�ง และคว�มสัมพันธ์
 - ฝึกทักษะก�รสื่อส�ร เช่น เขียนแผนภ�พ แผนผัง แผนที่
 - ฝึกทักษะก�รลงคว�มเห็น เช่น ให้นักเรียนสำ�รวจแล้วนำ�ม�สรุปคว�มคิดเห็น
 - ฝึกทักษะก�รพย�กรณ์ เช่น ให้นักเรียนสังเกต หรือค�ดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้�
 - แนะนำ�นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่�งสร้�งสรรค์ในก�รทำ�ผลง�นต่�ง ๆ
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กรอบก�รเรียนรู้วิช�สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม	
Grade	1	Social	Studies,	Religion	and	Culture	Learning	Framework
 - พุทธประวัติ ชื่อของศ�สด� ช�ดก / เรื่องเล่�และศ�สนิกชน ตัวอย่�งพระรัตนตรัย โอว�ท ๓ ก�รปฏิบัติตน
ต�มพิธีกรรม วันสำ�คัญท�งศ�สน� ก�รบำ�เพ็ญประโยชน์
 - บทบ�ท หน้�ที่สิทธิ ต�มกระบวนก�รประช�ธิปไตย (Democratic) สินค้�และบริก�ร ก�รออมและก�รใช้
จ่�ย อ�ชีพที่สุจริต ตำ�แหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม
	 Social	Studies,	Religion,	and	Culture		Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถบอกพุทธประวัติ ข้อคิดจ�กประวัติส�วก ช�ดก ศ�สนิกชนตัวอย่�ง พระรัตนตรัย และ
โอว�ท ๓
 - นักเรียนส�ม�รถบอก อธิบ�ยเกี่ยวกับก�รปฏิบัติตนต�มพิธีกรรม วันสำ�คัญท�งศ�สน� และก�รบำ�เพ็ญ
ประโยชน์
 - นักเรียนส�ม�รถยกตัวอย่�งบทบ�ท หน้�ที่ สิทธิ ในก�รเป็นสม�ชิกที่ดี ต�มกระบวนก�รประช�ธิปไตย
 - นักเรียนส�ม�รถบอก อธิบ�ย ยกตัวอย่�งเก่ียวกับสินค้�และก�รให้บริก�ร ก�รใช้จ่�ย และอ�ชีพท่ีสุจริต
 - นักเรียนส�ม�รถระบุ คว�มสัมพันธ์ของตำ�แหน่งระยะ ทิศของสิ่งแวดล้อมรอบตัว
กรอบก�รเรียนรู้วิช�ประวัติศ�สตร์
History	Learning	Framework
   - ก�รนับช่วงเวล�
   - ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมจ�กอดีตจนถึงปัจจุบัน
   - คว�มหม�ย คว�มสำ�คัญของช�ติไทย แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�ประวัติศ�สตร์
	 History	Expected	Learning	Outcomes
    - นักเรียนส�ม�รถอธิบ�ยก�รก�รนับช่วงเวล�ต�มปฏิทินและเรียงลำ�ดับเหตุก�รณ์ในชีวิตประจำ�วัน
 - นักเรียนส�ม�รถบอก สังเกตและเปรียบเทียบก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมจ�กอดีตจนถึงปัจจุบัน
 -  นักเรียนส�ม�รถบอก อธิบ�ยคว�มหม�ย คว�มสำ�คัญของช�ติไทย สัญลักษณ์ สถ�นที่ แหล่งวัฒนธรรม
กรอบก�รเรียนรู้ร�ยวิช�เพิ่มเติมหน้�ที่พลเมือง
Citizenship	Education	Learning	Framework
 - ก�รแสดงคว�มเค�รพ (ก�รไหว้) ก�รรับประท�นอ�ห�ร ก�รทักท�ย คว�มสำ�คัญของภ�ษ�ไทย
 - คว�มกตัญญูกตเวที
 - กิจกรรมวันสำ�คัญ
 - ข้อตกลงกติก�และบทบ�ทหน้�ที่ในก�รอยู่ร่วมกัน คว�มขัดแย้ง ก�รแก้ไขปัญห�
 - คว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคลในเรื่องเชื้อช�ติภ�ษ� 
 - คว�มขัดแย้งในห้องเรียนและวิธีแก้ปัญห�โดยสันติวิธีในชุมช

 - แนะนำ�ให้รู้จักวิธีก�รดูแลข้อมูลส่วนตัว อันตร�ยจ�กก�รเผยแพร่ข้ลมูลส่วนตัวและไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับ
บุคคลอื่น ยกเว้นผู้ปกครองหรือครู
 - ผู้ปกครองดูแลก�รใช้อินเตอร์เน็ตให้อยู่ในส�ยต�ของผู้ปกครอง เพื่อจะทำ�ให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่�ง
ถูกต้องและเหม�ะสม
 - ก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์อย่�งเหม�ะสม เช่น จัดท่�นั่งให้ถูกต้อง ก�รพักส�ยต�เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวล�น�น 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจ�กก�รใช้ง�น
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ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังร�ยวิช�เพิ่มเติมหน้�ที่พลเมือง
Citizenship	Education	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถปฏิบัติตนเป็นผู้มีม�รย�ทไทยแสดงออกถึงคว�มกตัญญูกตเวที รวมทั้งเห็นคว�มสำ�คัญ
ของภ�ษ�ไทย เข้�ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับช�ติ ศ�สน� และสถ�บันพระมห�กษัตริย์
 -  นักเรียนส�ม�รถปฏิบัติตนต�มข้อตกลง กติก� และหน้�ที่ที่ต้องปฏิบัติ ต�มบทบ�ทหน้�ที่ ยอมรับคว�ม
เหมือนและคว�มแตกต่�งของตนเองและผู้อื่น ลดคว�มขัดแย้ง วิธีก�รแก้ปัญห�โดยสันติวิธี รวมทั้งเป็นผู้ที่มี
วินัยในตนเอง

แนวท�งก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้วิช�สังคมศึกษ�	ศ�สน�	และวัฒนธรรม
 - ติดต�มข้อมูลข่�วส�รอย่�งสม่ำ�เสมอ และรู้เท่�ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นก�รณ์ของสังคมในปัจจุบัน
 - ชมภ�พยนตร์แนวคว�มรู้ ร�ยก�รโทรทัศน์ และสื่อที่ให้คว�มรู้ทุกประเภท
 - ฝึกก�รคิดวิเคร�ะห์ข่�วส�รต่�ง ๆ และแสดงคว�มคิดเห็น รวมทั้งรู้จักแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�
 - สร้�งทัศนคติต่อวิช�สังคมศึกษ�ฯ ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่สำ�คัญ และจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินชีวิต
 - อ่�นเน้ือห� และทดลองทำ�แบบทดสอบต่�ง ๆ อย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือฝึกกระบวนก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลข่�วส�ร
ต่�ง ๆ อย่�งมีเหตุผล

กรอบก�รเรียนรู้วิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ�
Grade	1	Health	and	Physical	Education	Learning	Framework
กรอบก�รเรียนรู้วิช�สุขศึกษ�
Health	Education	Learning	Framework
 - ลักษณะหน้�ที่และก�รดูแลรักษ�อวัยวะภ�ยนอกและภ�ยในช่องป�ก
 - วิธีปฏิบัติตนเมื่อมีอ�ก�รเจ็บป่วย
      - ก�รปฏิบัติตนต�มหลักสุขบัญญัติแห่งช�ติ
      - อันตร�ยที่บ้�นและโรงเรียน
     - สม�ชิกในครอบครัว / จุดเด่นจุดด้อยของตัวเร� / คว�มแตกต่�งเพศช�ย-เพศหญิง
กรอบก�รเรียนรู้วิช�พลศึกษ�
Physical	Education	Learning	Framework
    -  ทักษะก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ย ก�รออกกำ�ลังก�ยและก�รเล่นเกม
 - กฎ กติก� คำ�แนะนำ�ในก�รเล่นเกม
 -  ทักษะก�รว่�ยน้ำ�
ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ�
Health	and	Physical	Education	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถปฏิบัติตนได้อย่�งถูกต้อง เหม�ะสมเมื่อมีปัญห�สุขภ�พ
 - นักเรียนส�ม�รถปฏิบัติตนต�มกฎ กติก� ระเบียบข้อตกลง
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แนวท�งก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้วิช�สุขศึกษ�และพลศึกษ�
 - ทำ�ตนเป็นตัวอย่�งที่ดี นักเรียนจะปฏิบัติต�มอย่�งพ่อแม่ม�กกว่�คำ�เคี่ยวเข็ญหรือร้องขอ 
 - สร้�งแรงจูงใจให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยคว�มเต็มใจ อย่�ให้มีก�รฝืนใจ หรือทำ�ให้เป็นเรื่องที่น่�เบื่อ
 - กระตุ้นด้วยร�งวัลที่เหม�ะสม ซึ่งควรเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท�งกีฬ� เช่น ซื้ออุปกรณ์กีฬ�หรือชุดกีฬ� 
ให้เป็นร�งวัลเมื่อนักเรียนทำ�ได้ต�มเป้�หม�ย
 - ผู้ปกครองต้องใช้คว�มอดทนในก�รปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนให้ชอบออกกำ�ลังก�ยและเล่นกีฬ� 
 - เน้นก�รส่งเสริมทักษะคว�มส�ม�รถด้�นเล่นกีฬ� โดยไม่คำ�นึงถึงเรื่องก�รแข่งขันเอ�แพ้-ชนะ 
 - พ่อแม่ควรศึกษ� กฎ ระเบียบ กติก�ก�รเล่นอย่�งละเอียดและถูกต้องเพื่อแนะนำ�ให้นักเรียนได้อย่�ง
ถูกต้องและปลอดภัย

กรอบก�รเรียนรู้วิช�ศิลปะ	(ทัศนศิลป์)
Grade	1	Art	-Visual	Art		Learning		Framework
 - คว�มรู้สึกที่มีต่อธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 - ทักษะพื้นฐ�นในก�รใช้วัสดุอุปกรณ์สร้�งง�นทัศนศิลป์ ว�ดภ�พ ระบ�ยสี ง�นปั้น ง�นทัศนศิลป์ใน
ชีวิตประจำ�วัน
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�ศิลปะ	(ทัศนศิลป์)
		 Art	-Visual	Art	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถรู้จักธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และมีทักษะพื้นฐ�นในก�รใช้วัสดุอุปกรณ ์
สร้�งง�นทัศนศิลป์ ว�ดภ�พ ระบ�ยสี ง�นปั้น สร้�งง�นทัศนศิลป์ง่�ย ๆ ได้

กรอบก�รเรียนรู้วิช�ศิลปะ	(น�ฏศิลป์)	
Grade	1	Art	-	Thai	Dance	Learning	Framework
 - แสดงท่�ท�ง เคลื่อนไหวง่�ย ๆ สื่อคว�มหม�ยแทนคำ�พูด
 - บอกสิ่งที่ตนเองชื่นชอบที่ได้ดูหรือแสดง
 - ก�รละเล่นของเด็กไทยและก�รแสดงท�งน�ฏศิลป์
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�ศิลปะ	(น�ฏศิลป์)
	 Art	-	Thai	Dance	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถแสดงท่�ท�ง เคลื่อนไหวง่�ย ๆ สื่อคว�มหม�ยแทนคำ�พูดได้
 - นักเรียนส�ม�รถบอกสิ่งที่ตนเองชื่นชอบที่ได้ดูหรือแสดงได้
 - นักเรียนส�ม�รถรู้ บอกก�รละเล่นของเด็กไทยและก�รแสดงท�งน�ฏศิลป์ได้
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Montfort College Primary Section

กรอบก�รเรียนรู้วิช�ก�รง�นอ�ชีพ
Grade	1	Career	Learning	Framework	
 - วิธีก�รทำ�ง�น ในก�รช่วยเหลือตนเองและมีลักษณะนิสัยก�รทำ�ง�นที่กระตือรือร้นและตรงต่อเวล�
 - ก�รใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือง่�ย ๆ อย่�งปลอดภัย
 - ทักษะกระบวนก�รทำ�ง�น ง�นบ้�น ง�นเกษตรและง�นประดิษฐ์
 - อ�ชีพสุจริต
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�ก�รง�นอ�ชีพ	
	 Career	Expected	Learning	Outcomes		
 - นักเรียนส�ม�รถบอกวิธีก�รทำ�ง�นในก�รช่วยเหลือตนเองและมีลักษณะนิสัยก�รทำ�ง�นท่ีกระตือรือร้น 
และตรงต่อเวล�ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือง่�ย ๆ อย่�งปลอดภัย
 - นักเรียนมีทักษะกระบวนก�รทำ�ง�น ง�นบ้�น ง�นเกษตรและง�นประดิษฐ์
 - นักเรียนส�ม�รถบอกอ�ชีพสุจริต

กรอบก�รเรียนรู้วิช�ศิลปะ	(ดนตรี)	
Grade	1	Art	-	Music	Learning	Framework
 - สิ่งต่�ง ๆ ที่ส�ม�รถก่อกำ�เนิดเสียงที่แตกต่�งกัน บอก ดัง-เบ� ช้�-เร็ว ของจังหวะ (Rhythm)
 - ท่องบทกลอนเพลงง่�ย ๆ
 - คว�มมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
 - เพลงที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่น
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�ศิลปะ	(ดนตรี)
 Art	-	Music	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถรู้ สิ่งต่�ง ๆ ที่ส�ม�รถก่อกำ�เนิดเสียงที่แตกต่�งกัน บอก ดัง-เบ� ช้�-เร็ว ของจังหวะ
 - นักเรียนส�ม�รถท่องบทกลอนเพลงง่�ย ๆ
 - นักเรียนส�ม�รถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
 - นักเรียนส�ม�รถบอกเพลงที่ชื่นชอบในดนตรีท้องถิ่นได้
 
แนวท�งก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้วิช�ศิลปะและดนตรี	
 - ก�รพัฒน�คว�มคิด จินตน�ก�ร เช่น จัดกิจกรรมสร้�งสรรค์ง�นศิลปะต่�ง ๆ ต�มคว�มคิดและจินตน�ก�ร 
ของตนเองอย่�งมีแบบแผน และอิสระต�มวัยของนักเรียน
 - ก�รพัฒน�ท�งด้�นสมอง เป็นก�รจดจำ�สิ่งต่�ง ๆ รอบตัว มีลักษณะ และองค์ประกอบเพื่อใช้ในก�รคิด 
วิเคร�ะห์ ม�สร้�งง�นศิลปะของตนเอง
 - ก�รพัฒน�คว�มพร้อมท�งด้�นร่�งก�ยและกล้�มเนื้อมือ เช่น ฝึกก�รปั้น ก�รว�ดเส้น ล�กเส้นรูปภ�พ
ต่�ง ๆ
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แนวท�งก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้วิช�ก�รง�นอ�ชีพ
 -  ฝึกทักษะที่จำ�เป็นพื้นฐ�นในชีวิตประจำ�วัน
 -  ฝึกทักษะคว�มรับผิดชอบและก�รช่วยเหลือตรเอง
 -  ผู้ปกครองแนะนำ�และร่วมว�งแผนก�รเลือกอ�ชีพในอน�คต

กรอบก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�อังกฤษ
	Grade	1	English	Language		Learning	Framework
 - ตัวอักษรและเสียงของภ�ษ�ต่�งประทศและภ�ษ�ไทย
 - คว�มหม�ยของคำ� กลุ่มคำ� (150 - 200 คำ�) เกี่ยวกับ
  • ตนเอง
  • ครอบครัว
  • โรงเรียน
  • สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
  • อ�ห�ร เครื่องดื่ม
  • นันทน�ก�ร
  • คำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น 
  • เทศก�ลสำ�คัญของเจ้�ของภ�ษ�
 - ก�รสื่อส�รระหว่�งบุคคล คำ�สั่ง คว�มต้องก�ร ข้อมูลง่�ย ๆ เกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
 - ก�รตอบคำ�ถ�มจ�กเรื่องใกล้ตัว
 - ก�รฟัง พูด ในสถ�นก�รณ์ง่�ย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - ก�รใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อรวบรวมคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
  • ปฏิบัติต�มคำ�ส่ังง่�ย ๆ ท่ีฟัง อ่�นออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ� บอกคว�มหม�ย เลือกภ�พ ตรงคว�มหม�ย 
ตอบคำ�ถ�มจ�กก�รฟัง เรื่องใกล้ตัว นิท�นมีภ�พประกอบ
  • ฟังพูด โต้ตอบ ขอ/ให้ข้อมูลตนเอง เร่ืองใกล้ตัว บอกคว�มต้องก�รของตนเองในสถ�นก�รณ์ง่�ย ๆ ใน
ห้องเรียน
  • พูด ทำ�ท่�ประกอบ ต�มม�รย�ท วัฒนธรรมของเจ้�ของภ�ษ� บอกชื่อ คำ�ศัพท์ เกี่ยวกับเทศก�ล 
เข้�ร่วมกิจกรรมท�งภ�ษ�และวัฒนธรรมของเจ้�ของภ�ษ�
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�ภ�ษ�อังกฤษ
	 English	Language	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถปฏิบัติต�มคำ�สั่งง่�ย ๆ ที่ฟัง อ่�นออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ� บอกคว�มหม�ย เลือก
ภ�พ ตรงคว�มหม�ย ตอบคำ�ถ�มจ�กก�รฟัง เรื่องใกล้ตัว นิท�นมีภ�พประกอบ
 - นักเรียนส�ม�รถฟังพูด โต้ตอบ ขอ/ให้ข้อมูลตนเอง เรื่องใกล้ตัว บอกคว�มต้องก�รของตนเอง ใน
สถ�นก�รณ์ง่�ย ๆ ในห้องเรียน
 - นักเรียนส�ม�รถพูด ทำ�ท่�ประกอบ ต�มม�รย�ท วัฒนธรรมของเจ้�ของภ�ษ� บอกชื่อ คำ�ศัพท์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศก�ล เข้�ร่วมกิจกรรมท�งภ�ษ�และวัฒนธรรมของเจ้�ของภ�ษ�
 - นักเรียนส�ม�รถระบุเสียง ตัวอักษร บอกคว�มแตกต่�งของเสียง ตัวอักษรของภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ต่�ง
ประเทศ
 - นักเรียนส�ม�รถใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อรวบรวมคำ�ศัพท์ บอกคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและ
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น ๆ
 - นักเรียนส�ม�รถมีทักษะก�รใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศ (ฟัง พูด อ่�น เขียน) สื่อส�รในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อ�ห�ร เครื่องดื่ม นันทน�ก�รในวงคำ�ศัพท์ 150 - 200 คำ�
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กรอบก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�จีน
Grade	1	Chinese	Language	Learning	Framework
 - ก�รใช้ พินยิน ในก�รออกเสียงภ�ษ�จีน
 - คำ�ศัพท์ ก�รทักท�ย สัตว์ต่�ง ๆ คำ�สั่งง่�ย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน
 - พินยิน เกี่ยวกับคน เสื้อผ้� เครื่องใช้ต่�ง ๆ ชื่อประเทศเพื่อนบ้�นของไทย
 - ก�รเขียน พินยินวัน เดือน ปี เป็นภ�ษ�จีน
 - ใช้คำ�ศัพท์พื้นฐ�นในก�รเขียนลำ�ดับขีดได้ถูกต้อง
 - ประโยคสนทน�ง่�ย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เป็นภ�ษ�จีน
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวังวิช�ภ�ษ�จีน
	 Chinese	Language	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนส�ม�รถใช้ประโยคสนทน�โต้ตอบอย่�งง่�ย ๆ ได้ เช่น ก�รทักท�ยครู เพื่อน 
และก�รแนะนำ�ตัวเอง
 - นักเรียนรู้จักคำ�ศัพท์ สัตว์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน และประเทศเพื่อนบ้�น
 - นักเรียนส�ม�รถเขียนตัวเลขจีน 1-10 ได้
 - รู้วิธีก�รนับตัวเลข 1-99 โดยใช้สัญลักษณ์มือ
 - นักเรียนส�ม�รถเขียนลำ�ดับขีดตัวจีน ระดับพื้นฐ�น

แนวก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้วิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ 
 - สร้�งทัศนคติที่ดีในก�รเรียนภ�ษ�ให้มีคว�มสุข เช่น ให้นักเรียนเรียนภ�ษ�จ�กเกม ก�ร์ตูน นิท�น เพลง
 - เรียนต�มหลักก�รท�งภ�ษ� เริ่มจ�ก ฟัง พูด อ่�นและเขียน เช่น ให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวง่�ย ๆ  
ไม่ซับซ้อน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไวย�กรณ์
 - กระตุ้นก�รเรียนรู้ในเชิงบวก ชมเชย ให้กำ�ลังใจ ให้ร�งวัล ไม่ดุ ทำ�โทษรุนแรง หัวเร�ะเย�ะ ล้อเลียน เมื่อ
ใช้ภ�ษ�ไม่ถูกต้อง
 - ฝึกอย่�งสม่ำ�เสมอ ให้คล่องแคล่ว
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กรอบก�รเรียนรู้หลักสูตร	English	Program	
Grade	1	English	Program	Framework
 - นักเรียนมีคว�มรู้ในทุกร�ยวิช�ต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ� โดยเรียนรู้คำ�ศัพท์เป็นภ�ษ�อังกฤษในร�ยวิช�
วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ ภ�ษ�อังกฤษ สุขศึกษ�และพลศึกษ� 
ในวงคำ�ศัพท์ 400-500 คำ�
 - นักเรียนส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รสื่อส�ร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�ร แสดงคว�มรู้สึกและ คว�มคิดเห็น 
ได้อย่�งมั่นใจ
 - นักเรียนส�ม�รถเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี เทศก�ล ง�นเฉลิมฉลองของเจ้�ของภ�ษ�
	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวัง	English	Program
	 Grade	1	English	Program	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในทุกร�ยวิช�ต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ� โดยส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษสื่อส�ร 
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงคว�มรู้สึก และคว�มคิดเห็นได้อย่�งมั่นใจ
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�เสนอผลง�น / ชิ้นง�นและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นโดยใช้ภ�ษ�อังกฤษ
 - นักเรียนเรียนรู้ เข้�ใจ คว�มเหมือนและคว�มแตกต่�งของเทศก�ล ง�นเฉลิมฉลอง วัฒนธรรมประเพณีของ
เจ้�ของภ�ษ�
 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภ�ษ�อังกฤษ

แนวท�งก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้	หลักสูตร	English	Program	
 - เสริมแรงเชิงบวกเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อก�รเรียนและก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ
 - สนับสนุนก�รใช้กิจกรรมภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน เช่น ก�รฝึกทักษะก�รพูด ก�รฟัง ภ�ษ�อังกฤษผ่�น
โปรแกรม Rosetta Stone  ก�รอ่�นนิท�นร่วมกับนักเรียนในเวล�ว่�ง เพื่อเพิ่มทักษะก�รอ่�น และใช้ภ�ษ�อังกฤษ
ในก�รสื่อส�รระหว่�งสม�ชิกในครอบครัวอย่�งสมำ่�เสมอ

	 ผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวัง	English	Program
	 Grade	1	English	Program	Expected	Learning	Outcomes
 - นักเรียนมีคว�มรู้เกี่ยวกับคำ�ศัพท์เป็นภ�ษ�อังกฤษใน ร�ยวิช� วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ สังคมศึกษ� 
ศ�สน�และวัฒนธรรม ภ�ษ�อังกฤษ สุขศึกษ�และพลศึกษ� จำ�นวน 500 คำ�
 - นักเรียนส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�รได้เหม�ะสมต�มวัย
 - นักเรียนส�ม�รถนำ�เสนอผลง�น/ชิ้นง�นและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นโดยใช้ภ�ษ�อังกฤษ
 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภ�ษ�อังกฤษ
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ระบบก�รสนับสนุนและติดต�มก�รเรียนรู้ของนักเรียนระหว่�งปี
Support	and	Monitoring	Student	Learning	

1.	ก�รบ้�นนักเรียน	(Homework)
  ผู้ปกครองส�ม�รถติดต�มก�รบ้�นของนักเรียนได้ 2 ท�ง คือ 
  1.1 สมุดจดก�รบ้�น นักเรียนจดก�รบ้�นและง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสมุดจดก�รบ้�น โดยครูผู้สอนจะลงชื่อใน 
สมุดจดก�รบ้�น ผู้ปกครองส�ม�รถติดต�มก�รบ้�น และง�นที่นักเรียนได้รับมอบหม�ย โดยขอคว�มร่วมมือผู้ปกครองลงชื่อ
กำ�กับ เพื่อรับทร�บง�น
  1.2 Student Dashboard  ผู้ปกครองส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดของก�รบ้�น ง�นที่ครูมอบหม�ยและข้อมูล 
ข่�วส�รของท�งโรงเรียนได้ผ่�นเว็บไซต์ ของโรงเรียน www.mcp.ac.th และท�ง Mobile Application บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติก�ร IOS หรือ Android

2.	ก�รจัดต�ร�งเรียนของนักเรียน
  นักเรยีนทุกคนจะได้รับต�ร�งเรียนต�มระดับชั้น และห้องเรียน ผู้ปกครองควรให้นักเรียนจัดหนังสือเรียนต�ม 
ต�ร�งเรียนทุกวัน เพื่อฝึกคว�มรับผิดชอบและแก้ปัญห�เรื่องนำ้�หนักกระเป๋�ของนักเรียน ห�กวิช�ใดมีหนังสือหล�ยเล่มครู
ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งให้กับนักเรียน ในแต่ละวันว่�จะใช้หนังสือเล่มใด

3.	โครงก�รสอนเสริมนอกเวล�ปกติ
  ท�งโรงเรียนได้เปิดโครงก�รสอนเสริมนอกเวล�ปกติ 4 โครงก�ร ได้แก่
  3.1  โครงก�รดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน  
   3.1.1 โครงก�รดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนเปิดสอนต�มระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ 
เวล� 15.45–17.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลก�รบ้�น และทบทวนบทเรียนโดยเน้นก�รเรียน 5 ร�ยวิช�หลัก ได้แก่ ภ�ษ�ไทย 
คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ ภ�ษ�อังกฤษ และสังคมศึกษ�ศ�สน�และวัฒนธรรม   
   3.1.2 ก�รเรียนก�รสอน Intensive English เป็นก�รเรียนวิช�ที่ใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นสื่อ ได้แก่ คณิตศ�สตร์ IE 
วิทย�ศ�สตร์ IE สังคมศึกษ�ฯ IE และภ�ษ�อังกฤษ เปิดสอนต�มระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวล� 
15.45 – 17.00 น. โดยครูผู้สอนร�ยวิช� Intensive English
   3.1.3 ภ�ษ�จีน เปิดสอนวิช�ภ�ษ�จีน เพื่อฝึกทักษะก�รสื่อส�ร และทบทวนเนื้อห�ในบทเรียน เปิดสอนต�ม 
ระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 - ป.6 เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวล� 15.45 – 17.00 น. โดยครูผู้สอนร�ยวิช�ภ�ษ�จีน
   3.1.4 คอมพิวเตอร์ Macintosh เปิดสอนระบบปฏิบัติก�ร Macintosh เบื้องต้น ก�รนำ�เสนอผลง�นโดยใช้ใน
โปรแกรม I Photo, Comic Lift และ Pages ก�รใช้ Social Network อย่�งปลอดภัย ผ่�นบร�วเซอร์ Safari เรียนวันจันทร์ – 
วันศุกร์ เวล� 15.45 – 17.00 น. 
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 3.2  โครงก�รเพลิน
  เปิดสอนวันเส�ร์ เวล� 08.20–15.30 น. เพื่อเป็นก�รทบทวนบทเรียน แบ่งเบ�ภ�ระก�รดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง 
ในวันหยุด และใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์
  - ภ�คเช้� ทบทวนเนื้อห�ด้�นวิช�ก�ร ได้แก่ วิช�ภ�ษ�ไทย คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ สังคมศึกษ�ฯ และภ�ษ�อังกฤษ 
08.20 – 12.00 น.
  - ภ�คบ่�ย กิจกรรมนันทน�ก�รที่ส่งเสริมศักยภ�พและคว�มถนัด ซึ่งนักเรียนส�ม�รถเลือกเรียนต�มคว�มถนัด และ
คว�มสนใจ ต�มกิจกรรมที่โรงเรียนเปิดสอนเวล� 13.00 – 15.30 น.
 3.3  โครงก�รดูแลนักเรียนช่วงเวล�พิเศษ
  - โครงก�ร MCP October Course เปิดสอนช่วงเดือนตุล�คม ต�มเวล�ที่โรงเรียนกำ�หนดให้แต่ละปีก�รศึกษ� เรียน
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวล� 08.30 – 15.30 น. โดยจะเปิดสอนกิจกรรมเฉพ�ะท�งต�มคว�มถนัดและคว�มสนใจของนักเรียน 
  - โครงก�รดแูลนกัเรยีนภ�คฤดรูอ้นเปดิสอนระหว�่งเดอืนมนี�คม เมษ�ยน ต�มเวล�ทีโ่รงเรยีนกำ�หนดในแตล่ะปกี�รศึกษ� 
เรียนตั้งแต่วันจันทร์วันศุกร์ เวล� 08.20 – 15.30 น. โดยภ�คเช้�จะสอนเนื้อห�ท�งวิช�ก�ร เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อน
เปิดเรียนปีก�รศึกษ� ภ�คบ่�ยกิจกรรมต่�ง ๆ ที่ส่งเสริมคว�มถนัด และศักยภ�พของนักเรียน โดยนักเรียนส�ม�รถเลือกเรียนได้
ต�มคว�มสนใจ และกิจกรรมทัศนศึกษ�
 3.4  โครงก�รพิเศษต่�ง ๆ ของโรงเรียน
  ท�งโรงเรียนได้จัดให้มีโครงก�รพิเศษต่�ง ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒน�นักเรียนต�มคว�มถนัดและคว�มส�ม�รถ ดังนี้
  - โครงก�ร MCP Genius Kids (Math) เป็นโครงก�รเพื่อส่งเสริมและสร้�งนักเรียนให้มีอัจฉริยภ�พท�งคณิตศ�สตร์ โดย
มีอ�จ�รย์ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�งเป็นผู้สอน คือ อ�จ�รย์ธยศ ระวังง�น
   - โครงก�รสอนเสริมนอกเวล�ปกติของครูผู้สอนช�วต่�งประเทศ (After School Learning Program - ASL) เป็นโครงก�ร
ท่ีทบทวนเน้ือห�ในบทเรียนและยกระดับคว�มส�ม�รถก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ จัดก�รเรียนก�รสอนโดย ผู้สอนช�วต่�งประเทศ 
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ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของโรงเรียน	
Learning	Measurement	and	Assessment

 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย  แผนกประถม จัดก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ เพื่อให้รู้ระดับและค้นพบจุดที่ต้อง
พัฒน�ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  พุทธศักร�ช  2551 โดยยึดเป็นแนวท�งในก�ร
ดำ�เนินก�รพัฒน�และส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
 1. ก�รวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒน�นักเรียน เป็นก�รประเมินระหว่�งก�รเรียนก�รสอนเพ่ือพัฒน�ก�รเรียนรู้ เป็นก�รวัด 
และประเมินผลย่อย (Formative Assessment) ที่ม�จ�กครูผู้สอน ใช้วิธีก�รและเครื่องมือก�รประเมินที่หล�กหล�ย มีก�รให ้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในลักษณะคำ�แนะนำ�ที่เชื่อมโยงคว�มรู้เดิมกับคว�มรู้ใหม่ให้นักเรียนส�ม�รถตั้งเป้�หม�ยและ 
พัฒน�ตนได้ 
 2. ก�รวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลก�รเรียน  เป็นก�รประเมินสรุปผลก�รเรียนรู้ (Summative Assessment)  
เมื่อเรียนจบร�ยวิช� จบระดับชั้น และจบหลักสูตร
	 แนวปฏิบัติก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้
 กรอบก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของโรงเรียนได้กำ�หนดก�รประเมินใน 5 ด้�น คือ 
  1. ประเมินต�มส�ระก�รเรียนรู้ 8 กลุ่มส�ระ  
  2. ประเมินก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์และเขียน  
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  4. ประเมินสมรรถนะที่สำ�คัญของผู้เรียน  
  5. ประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน  
 โดยกำ�หนดให้ตลอดปีก�รศึกษ�มีก�รสอบวัด 4 ครั้ง คือ 
  1. กล�งภ�คเรียนที่ 1 (คิดผลก�รเรียนเป็น ร้อยละ 25)  
  2. ปล�ยภ�คเรียนที่ 1 (คิดผลก�รเรียนรวมเป็น ร้อยละ 50)  
  3. กล�งภ�คเรียนที่ 2  (คิดผลก�รเรียนรวมเป็น ร้อยละ 75)  
  4. ปล�ยภ�คเรียนที่ 2 (คิดผลก�รเรียนรวมเป็น ร้อยละ 100)
 แสดงได้ต�มแผนภ�พต่อไปนี้
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ก�รจัดสอบวัดผลก�รเรียนรู้
	 ก่อนก�รจัดสอบวัดผลก�รเรียนรู้
  นักเรียนส�ม�รถตรวจสอบต�ร�งสอบและเนื้อห�ออกสอบได้จ�กเอกส�รต�ร�งสอบท่ีฝ่�ยวิช�ก�รแจกให้ล่วงหน้� 
และส�ม�รถติดต�มข่�วประช�สัมพันธ์ได้ท�ง www.mcp.ac.th เพื่อเตรียมคว�มพร้อมก่อนเข้�รับก�รทดสอบวัดผล 
ก�รเรียนรู้ในแต่ละครั้งของก�รสอบวัด
	 ก�รจัดสอบวัดผลก�รเรียนรู้
  นักเรียนเข้�สอบต�มวันเวล�ที่กำ�หนดในต�ร�งสอบ พร้อมเตรียมอุปกรณ์ในก�รสอบให้พร้อม เช่น ดินสอ 2B ย�งลบ 
ป�กก� น้ำ�ย�ลบคำ�ผิด เครื่องมือเรข�คณิต (Geometry tools) เป็นต้น
  
 กรณีนักเรียนทุจริตก�รสอบ	ท�งโรงเรียนจะดำ�เนินก�รดังนี้
	 	 	 1.	ปรับตกภ�คทฤษฎี	(ประก�ศให้ผล	“มผ”)	ในร�ยวิช�ที่ทุจริตก�รสอบ
	 	 	 2.	ทำ�บันทึกพฤติกรรมนักเรียน	โดยฝ่�ยวิช�ก�ร
	 	 	 3.	แจ้งผู้ปกครองรับทร�บ
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Montfort College Primary Section

ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้เพื่อตัดสินผลก�รเรียน	Evaluation	of	Learning	to	Determine	the	End	Results
  เป็นก�รประเมินสรุปผลก�รเรียนรู้ เมื่อเรียนจบระดับชั้น และจบหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ก�รตัดสินดังนี้
   1. นักเรียนต้องมีเวล�เรียนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 ของเวล�เรียนทั้งหมด
   2. นักเรียนต้องได้รับก�รประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่�นเกณฑ์ร้อยละ 50 ของทุกตัวชี้วัด
   3. นักเรียนต้องได้รับก�รตัดสินผลก�รเรียนทุกร�ยวิช� ดังนี้

 ระดับผลก�รเรียน	 					คว�มหม�ย	 ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
                 4   ผลก�รเรียน ดีเยี่ยม  80 - 100
 3.5 ผลก�รเรียน ดีม�ก 75 - 79      
 3 ผลก�รเรียน ดี 70 - 74
 2.5 ผลก�รเรียน ค่อนข้�งดี 65 - 69
 2 ผลก�รเรียน ป�นกล�ง 60 - 64
 1.5 ผลก�รเรียน พอใช้ 55 - 59
 1 ผลก�รเรียน ผ่�นเกณฑ์ขั้นต่ำ� 50 - 54
 0 ผลก�รเรียน ต่ำ�กว่�เกณฑ ์  0 - 49     
 มก ผลก�รเรียน ไม่คิดหน่วยกิต  -
                     
  ก�รตัดสินผลก�รเรียน จะตัดสินเป็นร�ยวิช�  โดยใช้ผลก�รประเมินระหว่�งปีและปล�ยปีต�มสัดส่วนที่สถ�นศึกษ�
กำ�หนด 
  สำ�หรับกลุ่มร�ยวิช�เพิ่มเติม (IE: Intensive English) ได้แก่ IE MATH, IE SCIENCE,  IE SOCIAL STUDIES และ
หน้�ที่พลเมือง จะให้ระดับผลก�รเรียนเป็น “มก” (ไม่คิดหน่วยกิต) เป็นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้เพิ่มเติมจ�กหลักสูตร 
แกนกล�งฯ ต�มนโยบ�ยของมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียล

ก�รประก�ศผลก�รสอบวัดผลก�รเรียนรู้
  1.	ก�รประก�ศผล	“มผ” 
   เป็นก�รประก�ศผลเฉพ�ะก�รสอบต�มต�ร�งสอบภ�คทฤษฎีเท่�นั้น โดยใช้เกณฑ์ก�รตัดสิน ร้อยละ 50 โดย
นักเรียนส�ม�รถตรวจสอบร�ยช่ือได้ท�ง www.mcp.ac.th, Student Dashboard หรือบอร์ดประช�สัมพันธ์ของห้องเรียน
   กรณีนักเรียนมีร�ยชื่อติดประก�ศ “มผ” ต้องปฏิบัติดังนี้
   1.1 เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมเฉพ�ะภ�คทฤษฎี กับครูผู้สอนประจำ�วิช�ต�มกำ�หนดเวล�
   1.2 ห�กนักเรียนไม่ส�ม�รถม�สอบซ่อม ต�มวันและเวล�ที่กำ�หนดให้นักเรียนม�ติดต่อลงทะเบียนขอสอบแก้ 
“มผ” ย้อนหลัง ที่ง�นวัดผล โดยชำ�ระค่�ธรรมเนียมที่ห้องก�รเงิน ร�ยวิช�ละ 50 บ�ท และนำ�ใบเสร็จรับเงินพร้อมแบบลง
ทะเบียนเพื่อยืนยันร�ยวิช�ที่ห้องทะเบียนและวัดผล จ�กนั้นให้ติดต่อขอสอบซ่อมกับครูผู้สอนประจำ�วิช�
   1.3 นักเรียนต้องสอบซ่อมให้ผ่�นทุกวิช� จึงจะส�ม�รถขอรับร�ยง�นผลก�รเรียนได้
  2.	ก�รประก�ศผลก�รเรียน
   ท�งโรงเรียนจะแจกผลก�รเรียนในเอกส�ร ปพ.6 (เอกส�รร�ยง�นผลก�รพัฒน�คุณภ�พนักเรียน) เพื่อเป็นก�ร
สะท้อนภ�พและเสนอร�ยง�นต่อผู้ปกครองอันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รปรับปรุง พัฒน� หรือให้ก�รสนับสนุนส่งเสริม
นักเรียนต่อไป โดยจะร�ยง�นทุกครั้งหลังก�รสอบวัดผลก�รเรียนรู้ (ปีก�รศึกษ�ละ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 ต่อครั้ง) 
   กรณีนักเรียนที่มียอดค้�งชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รเรียนและนักเรียนที่ค้�งสอบซ่อม นักเรียนจะไม่ได้รับผลก�รเรียน 
จนกว่�จะชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รเรียนหรือสอบซ่อมผ่�นทุกวิช�ให้เรียบร้อย



M
ontfort Colleg

e M
ontfort Colleg

e 

68

โรง
เรยี

นมง
ฟอรต์ วิทยาลัย แผนกประถม

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูล	หลักฐ�นก�รศึกษ�และเอกส�รต่�งๆ
Data	changes	on	the	Transcript	and	Various	Documents

 นักเรียนที่ต้องก�รหลักฐ�นก�รศึกษ� เช่น ระเบียนแสดงผลก�รเรียน (ปพ.1) (TRANSCRIPT) ใบรับรองก�ร
เป็นนักเรียน (ปพ.7) เป็นต้น ให้เขียนคำ�ร้องยื่นชำ�ระค่�ธรรมเนียมที่ห้องก�รเงิน และนำ�คำ�ร้องม�ยื่นต่อง�นทะเบียน  
โดยให้ม�รับเอกส�รได้ต�มวัน เวล� กำ�หนดให้ โดยหนังสือรับรองมีอ�ยุก�รใช้ง�น 60 วัน ขอให้ผู้ปกครองช่วยพิจ�รณ�
ดำ�เนินก�รล่วงหน้� เพื่อสะดวกในก�รนำ�เสนอลงน�ม และได้รับเอกส�รเพื่อไปดำ�เนินก�รได้ทันเวล�

ก�รขอเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน
 1.  นักเรียนที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติ เช่น ชื่อ น�มสกุล ที่อยู่ ชื่อบิด�หรือม�รด� ฯลฯ ให้ผู้ปกครอง 
นำ�หลักฐ�นท�งร�ชก�ร สำ�เน�ทะเบียนบ้�นและสำ�เน�บัตรประช�ชน โดยกรอกใบคำ�ร้องท่ัวไปท่ีง�นทะเบียนและวัดผล 
หรือ Download ใบคำ�ร้องท่ัวไปได้ท่ีหน้�เว็บไซต์ของท�งโรงเรียน
 2.  ย่ืนคำ�ร้องท่ีห้องทะเบียนและวัดผลพร้อมแนบเอกส�รใบเปล่ียนช่ือ – น�มสกุล และเขียนช่ือภ�ษ�อังกฤษกำ�กับด้วย
 3. กรณีไม่มีหลักฐ�นท�งร�ชก�รม�แสดง ท�งโรงเรียนจะถือหลักฐ�นข้อมูลเดิมเป็นแนวปฏิบัติ จนกว่�จะมี 
หลักฐ�นท�งร�ชก�รม�แสดงเท่�น้ัน

ก�รขอเอกส�รรับรองต่�ง	ๆ	
 1.  กรอกข้อมูลในใบคำ�ร้องทั่วไปที่ห้องทะเบียนและวัดผล  หรือ Download ใบคำ�ร้องทั่วไปได้ที่หน้�เว็บไซต์
ของท�งโรงเรียน ส่งที่ห้องทะเบียนและวัดผลตรวจสอบค่�ธรรมเนียม
 2. นำ�ใบคำ�ร้องไปชำ�ระค่�ธรรมเนียมที่ห้องก�รเงิน                  
 3.  นำ�ใบคำ�ร้องท่ีชำ�ระค่�ธรรมเนียมแล้ว ม�ย่ืนท่ีห้องทะเบียนและวัดผลพร้อมแนบรูปถ่�ยนักเรียนขน�ด 2 น้ิวต�ม
จำ�นวนที่ขอ (สวมเครื่องแบบนักเรียน) พร้อมใบคำ�ร้อง เพื่อดำ�เนินก�รต่อไป  
      4.  ให้ม�รับเอกส�รหลังก�รยื่นคำ�ร้อง 2 วันทำ�ก�ร

ก�รอนุมัติจัดทำ�เอกส�รจบหลักสูตรหรือขอย้�ยสถ�นศึกษ�
 1. ผู้ปกครองกรอกใบคำ�ร้องขอย้�ยนักเรียน (แบบ พฐ.19)  ที่ห้องทะเบียนและวัดผล หรือ Download ใบ
คำ�ร้องขอย้�ยนักเรียน ได้ที่หน้�เว็บไซต์ของท�งโรงเรียน ส่งที่ห้องทะเบียนและวัดผล (กรณีนักเรียนที่ไม่เข้�ศึกษ�ต่อที่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัยและขอย้�ยไปเรียนสถ�นศึกษ�อื่น)
 2. ยื่นเอกส�รดังกล่�วที่ห้องก�รเงิน เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ก�รเงินตรวจสอบค่�ธรรมเนียมก�รเรียน           
 3. นำ�เอกส�รที่ผ่�นตรวจสอบค่�ธรรมเนียมยื่นที่ฝ่�ยทะเบียนและวัดผล เพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

	 หม�ยเหตุ: ท�งโรงเรียนจะอนุมัติก�รจบหลักสูตรหลังก�รดำ�เนินก�รวัดผลและประเมินผลนักเรียนทุกคนเสร็จ
เรียบร้อย และจะอนุมัติจบประม�ณวันที่ 31 มีน�คมของปีก�รศึกษ�นั้น ๆ  โดยจะดำ�เนินก�รจัดทำ�ใบ ปพ.1: ป  ให้กับ 
นักเรียนท่ีไม่ประสงค์เข้�ศึกษ�ต่อท่ีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัยก่อน และท�งโรงเรียนจะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองม�รับเอกส�ร
หลังดำ�เนินก�รเสร็จเรียบร้อย นักเรียนที่ไม่ได้ขอย้�ยท�งโรงเรียนจะนำ�ไปแจกให้นักเรียนที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย 
ช่วงเปิดเทอมประม�ณเดือนมิถุน�ยน
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงพฤติกรรมของผู้เรียน

ก�รส่งเสริมและดูแลพฤติกรรมผู้เรียน
	 	 	 -	สำ�หรับโรงเรียน
	 	 	 -	สำ�หรับผู้ปกครอง    

กรอบคว�มเข้�ใจในก�รส่งเสริมและดูแลพฤติกรรมของผู้เรียน

แนวท�งส่งเสริมแก้ไขปัญห�เชิงพฤติกรรมที่อ�จพบ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1	

Grade	1	Desirable	Characteristics

 ด้วยหลักคว�มเชื่อ วิสัยทัศน์ ปรัชญ� และนโยบ�ยของโรงเรียนที่มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีศักยภ�พ และพัฒน�ก�ร 
ครบทุกมิติ เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณภ�พ โรงเรียนจึงกำ�หนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และแนวก�รฝึกฝน 
อันเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รบรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว โดยแบ่งเป็นด้�นต่�งๆ ดังนี้
 
 1.	 มีระดับของคว�มรู้	 ก�รคิด	 วิเคร�ะห์	 แยกแยะ	 ตัดสินใจเชิงคุณธรรมและเหตุผลเหม�ะสมกับอ�ยุในระดับชั้น
ประถมศึกษ�ปีที่	1		
หลักก�รและเหตุผล:	ระดับอ�ยุประม�ณ 6 ขวบยังไม่ส�ม�รถแยกแยะและวิเคร�ะห์ในระดับซับซ้อนได้ จึงเรียนรู้คว�มผิดถูก
จ�กเงื่อนไขที่ผู้ใหญ่กำ�หนดขึ้นจ�กก�รให้ร�งวัลหรือก�รลงโทษ โดยท�งโรงเรียนได้กำ�หนดคุณลักษณะคว�มส�ม�รถในก�รคิด
วิเคร�ะห์ เป็น 2 ด้�นด้วยกัน ได้แก่
  1.1 ด้�นคุณธรรม
        - ก�รเรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ด ก�รยอมรับและแก้ไขโดยแบบอย่�งและก�รฝึกสอนจ�กผู้ใหญ่
       - ไม่พย�ย�มเอ�ของผู้อื่นม�เป็นของตนเอง
       - พูดแต่คว�มจริง 
  1.2 ด้�นสติปัญญ� เหตุผล 
      - ก�รเรียนรู้จักก�รคิด สร้�ง จัดลำ�ดับ แก้ไข ฯลฯ ให้เกิดผลต�มต้องก�รโดยเรียนรู้จ�กเนื้อห�ก�รเรียนก�รสอน
ต�มหลักสูตรของระดับชั้น ป. 1
 2.	มีก�รปฏิบัติต�มคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมก�รแสดงออกที่เหม�ะสมกับอ�ยุในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1	
หลักก�รและเหตุผล:	 เด็กวัยนี้ต้องก�รคว�มรัก คว�มอบอุ่น ก�รดูแลเอ�ใจใส่จ�กครูและผู้ปกครอง ต้องก�รมีประสบก�รณ์
จ�กก�รกระทำ�ของตน และเรียนรู้จ�กพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง เพื่อนและสังคม โดยครูและพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่�งที่ดี เพื่อให้เด็ก 
มีสภ�พจิตใจและอ�รมณ์ดี  มีคว�มสุข  ภูมิใจในตนเอง  มีคว�มมั่นใจว่�ตนเป็นสม�ชิกของครอบครัวและเป็นที่ยอมรับ 
ของเพื่อนและครู ท�งโรงเรียนจึงได้กำ�หนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมก�รแสดงออกที่เหม�ะสม ดังนี้
  2.1 ด้�นอ�รมณ์
          - เริ่มควบคุมตนเองได้ รู้อ�รมณ์โกรธ ไม่พอใจ ผิดหวัง ประหล�ดใจ
         - มีคว�มมุม�นะพย�ย�มอันจะนำ�ไปสู่ก�รมีบุคลิกภ�พที่มั่นคง
        - ถ่�ยทอดอ�รมณ์และคว�มรู้สึกผ่�นภ�พว�ดได้
  2.2 ด้�นสังคม
        - ก�รปรับตัวให้เข้�กับโรงเรียนใหม่ เพื่อนใหม่
        - เล่นอย่�งมีกติก�
        - ปฏิบัติต�มกฎระเบียบของโรงเรียน
 3.	มีคว�มรับผิดชอบในระดับที่เหม�ะสมกับอ�ยุในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1	
หลักก�รและเหตุผล:	คว�มรับผิดชอบเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รสร้�งลักษณะนิสัยของนักเรียน ให้เติบโตสอดคล้องกับคว�มเชื่อ 
ปรัชญ� นโยบ�ย วิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งเกี่ยวโยงในทุกมิติ ดังนั้น คว�มรับผิดชอบจึงเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียน 
ให้คว�มสำ�คัญ โดยมีแนวท�งในก�รฝึกฝน ดังนี้ 
    - ทำ�ก�รบ้�นด้วยคว�มตั้งใจและเสร็จครบต�มกำ�หนดส่ง
    - ช่วยง�นบ้�นเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้
    - ผูกเชือกรองเท้�เองได้ 
    - มีก�รเรียนรู้เรื่องก�รใช้เงิน มีทักษะด้�นก�รใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วัน
   - ดูแลตนเองง่�ย ๆ ได้ เช่น ก�รรับประท�นอ�ห�ร ก�รทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ย ก�รแต่งตัว เป็นต้น
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ข้อปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน
Use	of	Classroom	Guidelines

1.	 ก่อนขึ้นชั้นเรียน
 1.1 ม�โรงเรียนให้ทันเวล�
 1.2 จัดต�ร�งเรียน อุปกรณ์ และหนังสือเรียนให้ครบถ้วน
 1.3 เข้�แถวต�มกลุ่มที่กำ�หนด
 1.4 เดินแถวอย่�งเป็นระเบียบ ไม่พูด คุย เล่น ในขณะเดินแถวขึ้น - ลงอ�ค�รเรียน
 1.5 ในขณะที่เข้�ประชุม/เข้�ร่วมกิจกรรม ต้องมีสม�ธิในก�รฟัง ไม่พูด คุย เล่น หรือ กระทำ�อื่นใดในก�รรบกวน
ก�รประชุม หรือขณะร่วมกิจกรรม

2.	 กติก�เมื่ออยู่ในเวล�เรียน	Class Rules
	 หลักก�รและเหตุผล
 โรงเรียนได้จัดทำ�หลักสูตรเพื่อสร้�งพัฒน�ก�รให้กับนักเรียนครบทุกมิติต�มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงกำ�หนดกติก�เพื่อ
ส่งเสริมและฝึกฝนนักเรียน เมื่ออยู่ในเวล�เรียน ดังนี้
 2.1 ทำ�คว�มเค�รพครูก่อนก�รเรียน
 2.2 ตั้งใจฟังในขณะที่ครูสอน
 2.3 รักษ�กริย�ม�รย�ท ไม่รบกวนก�รเรียนก�รสอน
 2.4 ตั้งใจทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ
 2.5 ยกมือเมื่อต้องก�รพูดกับครู/เพื่อน
 2.6 ใช้ภ�ษ�ที่สุภ�พเหม�ะสมอย่�งถูกก�ลเทศะ
 2.7 ข้อตกลงพื้นฐ�นด้�นพฤติกรรมที่ค�ดหวังในก�รทำ�ง�นกลุ่ม
  2.7.1 ร่วมมือทำ�ง�นในกลุ่ม
  2.7.2 รับผิดชอบง�นที่ได้รับมอบหม�ยในกลุ่ม
  2.7.3 รับฟังคว�มคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม
  2.7.4 มีน้ำ�ใจช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม
  2.7.5  มีน้ำ�ใจและให้เกียรติผู้อื่น

3.	 หลังเลิกเรียนในแต่ละค�บ
 3.1 บอกชั้นทำ�คว�มเค�รพครู
 3.2 เก็บอุปกรณ์  หนังสือเรียนที่เรียนลงกระเป๋�/ช่องเก็บของใต้โต๊ะให้เรียบร้อย
 3.3 เตรียมหนังสือ อุปกรณ์ก�รเรียน สำ�หรับวิช�ต่อไป 

4.	 ก�รท�นอ�ห�รและเล่นระหว่�งพัก	
 ให้นักเรียนตระหนักถึงคำ�แนะนำ�ท่ัวไปของท�งโรงเรียน เช่น ก�รท�นอ�ห�รในบริเวณท่ีกำ�หนด และก�รตระหนักถึงคว�มปลอดภัย   

 4.	มีพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ยต�มวัยและสอดคล้องกับก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้	ในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1
หลักก�รและเหตุผล:	 ในวัยน้ี ร่�งก�ยของเด็กกำ�ลังเจริญเติบโต ส�ม�รถใช้กล้�มเน้ือมัดใหญ่ได้ดี ชอบเคล่ือนไหวม�กกว่�อยู่เฉย  
มีก�รทรงตัวดี คล่องแคล่ว แม่นยำ�และมีกำ�ลังม�กขึ้น มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ ได้แก่
  - เดินต�มเส้นที่กำ�หนดและเดินต่อเท้�ถอยหลังได้
 - มีคว�มสัมพันธ์ของก�รใช้ต�กับมือได้ม�กขึ้น โดยเด็กจะส�ม�รถใช้สองมือรับลูกบอลที่โยนได้ 
 - ส�ม�รถใช้กล้�มเนื้อมัดเล็กได้ เช่น ว�ดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้ ว�ดรูปคนมีส่วนประกอบอย่�งน้อย 6 ส่วน
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ก�รส่งเสริมและดูแลพฤติกรรมนักเรียนสำ�หรับผู้ปกครอง
 
 ผู้ปกครองควรศึกษ�คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน และว�งแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง ส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียน 
ให้เป็นไปในแนวท�งเดียวกันกับโรงเรียน เช่น 
 -  ปรึกษ�พูดคุยกับคุณครูหรือตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับมอบหม�ยอย่�งใกล้ชิดและต่อเนื่อง
 - ร่วมมือกับท�งโรงเรียนเมื่อได้รับคำ�แนะนำ� หรือขอคว�มร่วมมือจ�กครูผู้ประส�นง�น เพื่อร่วมส่งเสริม ปรับปรุง
พฤติกรรมนักเรียนให้บรรลุคว�มค�ดหวัง ต�มคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 -  ผู้ปกครองที่ค้นพบหรือมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ควรนำ�เสนอเพื่อก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับท�งโรงเรียนและ
ผู้ปกครองด้วยกัน โดยยึดข้อมูลและองค์คว�มรู้ที่ถูกต้องน่�เชื่อถือ โดยเฉพ�ะกับครูผู้ดูแลโดยตรง
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คู่มือก�รดูแล	แก้ไข	ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

A Manual on How to Help Develop, Care,

and Correct Student’s Behavior

For Parents

สำ�หรับผู้ปกครอง	ชั้น	ป.	1

Montfort College Primary Section
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กรณีปัญห�พฤติกรรมของเด็กในวัยประถมศึกษ�
Behavioral	Problems	of	Children	in	the	Primary	Level	

1.		 ลักขโมย (Stealing)
ลักษณะ	Characteristics
 เด็กมักหยิบฉวยสิ่งของที่ไม่ได้ขออนุญ�ต หรือไม่ใช่ของตนเอง ซึ่งอ�จมีหล�ยลักษณะ ได้แก่
 1. เด็กที่ว�งแผนขโมยอย่�งแยบยล  กับ  เด็กที่กระทำ�อย่�งไม่มีก�รว�งแผน
 2. เด็กที่น�น ๆ ขโมยสักครั้ง ด้วยเหตุผลต่�ง ๆ กับ เด็กที่กระทำ�เป็นนิสัย  
 3. เด็กที่เลือกขโมยเฉพ�ะสิ่งที่ต้องก�ร กับ เด็กที่ขโมยแบบไม่เลือกชนิดสิ่งของ  
 4. เด็กที่ขโมยต�มกลุ่มเพื่อน กับ เด็กที่กระทำ�คนเดียว
 5. เด็กที่อ�จขโมยเฉพ�ะของที่ขโมยง่�ย ๆ ไม่ต้องเผชิญหน้�กับเจ้�ของ กับ เด็กที่อ�จเข้�ข่มขู่โดยตรง
 Taking things of others without asking for permission or things that do not belong to them such as: 
 1. Some students plan how to steal things from their friends and some students take things without planning.
 2. Some students only steal once or twice and they stop stealing but they have their own reasons why 
they steal things.
 3. Some students just select things they need to steal and others steal things either they need them or not.
 4. Some students steal things with their group and some just do on their own.
 5. Some students who do not want to confront the owners of stolen things steal things that are easily 
stolen and some students try to bully to get things they want.

ส�เหตุ		
  1. ก�รไม่เค�รพสิทธิของผู้อื่น 
  2. เด็กชอบคว�มท้�ท�ย คว�มตื่นเต้น 
  3. เด็กบ�งคนทำ�เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อน 
  4. เด็กเรียกร้องคว�มสนใจจ�กพ่อแม่ ผู้ปกครอง
  5. เกิดจ�กคว�มข�ดแคลน คว�มรู้สึกข�ดบ�งสิ่งบ�งอย่�ง

Causes
  1. Failure to respects the rights of others. The school age students usually desires for things which 
is typical of their age.  They just take things without asking permission.
  2. When they steal things they feel challenged and excited, so they do it to meet this need.
  3. Some of the students steal things because he/she wants to belong to the group and to be  
accepted by them. Often they have inferiority complex and come from poor status.
  4. The students do such things because they need attention from their parents even in small  
matters.  They feel happy if they get more attention from their parents.
  5. Some students feel short of love or approval. They may be trying to take in a symbolic way 
something that they do not feel they are being given. 
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แนวท�งแก้ไข
 1. พูดคุยโดยใช้เหตุผล ไม่ตำ�หนิ ดุด่�
 2. ให้เด็กได้แสดงคว�มรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ�ไป เช่น เป็นคนเอ�ของที่ขโมยไปคืนเจ้�ของด้วยตนเองหรือถูกหัก 
ค่�ขนมเพื่อนำ�ไปชดใช้ให้กับเจ้�ของ 
 3. ห�กเด็กขโมยเพร�ะข�ดทักษะก�รแก้ปัญห� ควรสอนวิธีก�รแก้ปัญห�ให้แก่เด็ก 

Solutions
 1. Talk with the students what had happened. Do not accuse or blame the students. Explain the  
effects and disadvantages of the behavior.
 2. Let the students feel responsible of their action. For example, returning things they have stolen 
together with their parents or guardians and be present in the situation. Do not let the students keep the 
stolen things otherwise it will create confusion in them.
 3. The students steal because they lack skills to solve problems. The teacher should teach them how 
to solve their problem for example; if they forget to bring their wallet they can borrow money from their 
friends or teachers.
 
2.	 พูดโกหก	(Lying)
ลักษณะ Characteristics
 พูดตรงข้�มกับคว�มเป็นจริงพูดเกินจริงรวมไปถึงก�รพูดเสริมเติมแต่งข้ึนจ�กเรื่องเดิมหรือมีก�รกล่�วโทษผู้อื่น 
เพื่อลบล้�งคว�มผิดของของตนเอง ซึ่งก�รพูดโกหกของเด็กในวัยนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรสนับสนุน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องถือเป็นคว�มผิด
ร้�ยแรง เพร�ะเป็นธรรมช�ติชั่วระยะเวล�หนึ่งของเด็กเท่�นั้นแต่ควรพิจ�รณ�ในเรื่องของคว�มถี่ และคว�มรุนแรงของเนื้อห�
ที่พูดไม่จริงด้วย
 Lying, exaggerating and saying inaccurate truths including covering the original story or blaming others 
are characteristics of lying. Denying wrongdoing is therefore their most usual kind of lie and the kind that 
most often gets them into trouble.  If you feel strongly that your child should own up when he has done 
something wrong, do make it easy. But if your child does admit to something, of his accord or because you 
force it out of him, do make sure that you don’t overwhelm him with anger and punishments.  

ส�เหตุ		
 1. กลัวถูกลงโทษ และต้องก�รเอ�ตัวรอด  
 2. เป็นก�รเรียกร้องคว�มสนใจของเด็ก
 3. มีก�รเลียนแบบ ทั้งจ�กผู้ใหญ่และเด็กในวัยเดียวกัน
 4. ต้องก�รได้รับก�รยอมรับจ�กผู้อื่น

Causes
 1. Be afraid of punishments and to escape from the situation.  
 2. Children seek attention and suggest that they may be neglected so that adults have to care for 
them.  
 3. They imitate adults or children of the same age. 
 4. They need acceptance from others. Being appreciated or praised by friends or adults make them 
feel being approved. 
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แนวท�งแก้ไข	
 1. ไม่ควรลงโทษเมื่อเด็กส�รภ�พคว�มจริง แต่ควรชมเชยและแนะนำ�ในสิ่งที่เหม�ะสม  
 2. พูดและจัดก�รอย่�งจริงจัง โดยไม่ใช้คำ�พูดที่ตำ�หนิหรือรุนแรง แต่ให้รู้ว่�ก�รโกหกเป็นสิ่งที่ผิดและควรตรวจสอบว่� 
เด็กปฏิบัติต�มที่คุณสั่งสอนหรือไม่
 3. สอนให้เด็กเรียนรู้ถึงผลและปัญห�ของก�รโกหกของตน
 4. อย่�ให้เด็กได้รับผลประโยชน์จ�กก�รโกหก
 5. ถ้�พฤติกรรมเด็กดีขึ้น ควรให้กำ�ลังใจ

Solutions
 1.  Punishment to children who confess should not be done because it would make them afraid to say 
the truth the next time. They should be praised for telling the truth, explain their mistakes and recommend 
to do the right thing instead.
 2.  Talk seriously to let them know that lying is wrong and should follow up that the children did what 
was recommended or not.
 3. Teach children the effects of their telling lies and point to them this causes others to suffer greatly. 
Adults should be involved in the solution such as the children need to apologize, adults should go with them. 
 4. Never allow children to get the benefit from telling lies.
 5. In the case of children have improved their behaviors, they should be encouraged and not blame 
again on their bad behavior because it will discourage them to do good things. It may become a stigma in 
the children.

3.		 ดื้อ	(Disobedient)
ลักษณะ	Characteristics
 ไม่ยอมทำ�ต�มคำ�ส่ังของผู้ใหญ่ หรือต�มกฎระเบียบท่ีต้ังไว้ ก่อเกิดผลกระทบด้�นลบต่อตนเองและบุคคลอ่ืน โดยอ�จไม่ยอม
ทำ�ต�มเลย หรือทำ�คร่ึง ๆ กล�ง ๆ ไม่ทำ�จนเสร็จท้ัง ๆ ท่ีส�ม�รถทำ�ได้
 From time to time most children defy the wishes of their parents. This is a part of growing up and testing 
adult guidelines and expectations. It is one way for children to learn about and discover their own selves,  
express their individuality, and achieve a sense of autonomy. As they stretch their independent wings and 
engage in minor conflicts with their parents, they discover the boundaries of their parents’ rules and of 
their own self-control.

ส�เหต ุ 
 1. รูปแบบก�รเล้ียงดู เช่น สภ�พครอบครัวมีคว�มตึงเครียด ไม่ยืดหยุ่น หรือต�มใจจนเกินไป ข�ดทักษะในก�รจัดก�รกับ
พฤติกรรมท่ีไม่เหม�ะสมของเด็ก หรือไม่มีคว�มหนักแน่น เด็ดข�ด 
 2. ลักษณะของพ่อแม่ เช่น พ่อแม่อ�จมีอ�รมณ์หงุดหงิดง่�ย ควบคุมอ�รมณ์ตนเองไม่ได้ 

Causes
 1. Too strict and too flexible upbringing of children; Parents or guardians do not have proper behavior 
problem-solving skills.
 2. Undesirable characteristics and personalities of parents or guardians. 
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แนวท�งแก้ไข
 1. พ่อแม่ควรใช้ท่�ท�ง น้ำ�เสียงท่ีจริงจัง หนักแน่น เม่ือต้องก�รออกคำ�ส่ังกับเด็ก ไม่ควรต่อล้อต่อเถียงกับเด็ก
 2. พ่อแม่ควรให้แรงเสริม หรือร�งวัลแก่เด็กทันทีท่ีเด็กส�ม�รถทำ�ต�มคำ�ส่ังได้ 
 3. ให้คว�มสนใจในพฤติกรรมท่ีดี อย่�ให้คว�มสนใจแต่พฤติกรรมท่ีไม่ดีของเด็ก จนทำ�ให้เด็กคิดว่�ก�รทำ�ไม่ดีได้รับคว�ม
สนใจม�กกว่�ก�รทำ�ดี
 4. พ่อแม่ควรมีก�รกำ�หนดบทลงโทษให้แก่เด็กท่ีชัดเจน เช่น ก�รตัดสิทธ์ิ และต้องปฏิบัติจริงเม่ือลูกทำ�ผิด 

Solutions
 1. Parents should solemnly command their children when you want them to be well – behaved.
 2. Parents should immediately encourage or reward their children when they can follow instructions. 
This could be by praising or giving a hug or other awards as appropriate to motivate the children to be good.
 3. Give more attention to good behavior rather than the bad behavior of the children because they 
may think that bad behaviors  get more attention more than the good ones.
 4. Parents should be clear on penalties for children to let them know the consequences if they  
do not follow and they should comply with the penalties.

4.	 พูดคำ�หย�บ	(Verbal	Aggression)
ลักษณะ	Characteristics
 มีก�รใช้ภ�ษ�ไม่สุภ�พ แสดงออกผ่�นก�รเขียน-พูด รวมถึงก�รแสดงออกท�งสีหน้� น้ำ�เสียง และท่�ท�งอย่�งไม่เหม�ะสมกับ
บุคคลและก�ลเทศะ 
 Hearing your child swearing is usually a shocking - and utterly embarrassing - moment for any parent. 
Also showing aggressive facial expressions, using sarcastically words and showing offensive manners in  
public are not acceptable.

ส�เหต ุ 
 1. เด็กแสดงออกต�มลักษณะค่�นิยมต�มสมัยนิยมของกลุ่ม
 2. ต้องก�รก�รยอมรับ ช่ืนชม ได้รับคว�มสนใจ หรือเป็นคนเด่นในกลุ่มเพ่ือน
 3. ก�รเลียนแบบพฤติกรรมจ�กคนในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ส่ือ หรือส่ิงแวดล้อมต่�ง ๆ
 4. ข�ดก�รฝึกฝน เรียนรู้ในกิริย�ม�รย�ทท่ีเหม�ะสม 
 5. เป็นปฏิกิริย�ตอบโต้ก�รย่ัวยุต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน
 6. เป็นก�รชดเชย ทดแทนปมด้อยของตนเองในด้�นต่�ง ๆ

Causes
 1. Children express themselves according to contemporary values of their peer group.
 2. Children need recognition, acceptance and attention among their groups. 
 3. Children imitate the behavior of family members, friends and various environmental media. 
 4. Lack of training and education in a proper manner. 
 5. Retaliatory reaction on provocative behaviors of others
 6.  Children want to cover their inferiority by swearing.
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แนวท�งแก้ไข
 1. เพิกเฉยเม่ือเด็กพูดคำ�หย�บ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ส่งเสริมให้เด็กพูดคำ�หย�บ
 2. ให้คำ�แนะนำ� ชี้แนะถึงพฤติกรรมก�รพูดคำ�หย�บ ตลอดจนฝึกทักษะก�รแสดงออกในก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ ท่�ท�ง 
ก�รพูด ก�รส่ือส�รท่ีถูกต้องให้แก่เด็ก 
 3. พ่อแม่ต้องควบคุมอ�รมณ์ ไม่ใช้อ�รมณ์ เม่ือลูกพูดคำ�หย�บ
 4. ให้คว�มสนใจ ช่ืนชม เม่ือลูกพูดเพร�ะ

Solutions
 1. Ignore when children use bad language and do not encourage them to swear. 
 2. Provide recommendations and guidelines to clarify the use of bad language. Give training and skills 
development on how to develop good personality expression, gesture and good communication. This is 
necessary for children. 
 3. Parents should control their emotions when the child speaks bad language. 
 4.  Parents should encourage or reward the child when speaking appropriately. 

5.		 ชอบล้อเลียนเพื่อน	(Verbal	Abuse)	/	แกล้งเพื่อน	(Physical	Abuse)
ลักษณะ	Characteristics
 เด็กมีพฤติกรรมท�งก�ย หรือว�จ�ท่ีก้�วร้�ว ข่มขู่ผู้อ่ืน โอ้อวด โดยมักบอกว่�ผู้อ่ืนจะม�เอ�เปรียบ หรือข่มเหงตน จึงต้อง 
โต้เถียง ต่อต้�น มักแสดงคว�มคิดเห็นดูถูกคนอ่ืน หรือส่ิงท่ีสังคมนิยม มักพบร่วมกับปัญห�ก�รเรียน
 Violence could be anything from destruction of property to harming or hurting someone physically. 
Bullying is learned behavior. When a parent shows aggression toward her child by using words that hurt, 
such as dummy, idiot, loser and jerk, she is likely doing it because of her own inadequacies. This can make 
the child feel like a victim rather than learning a lesson or a positive skill. Because children often model 
their parents’ behavior, if the child feels belittled, he could in turn bully other children with the same or 
similar words and behavior.

ส�เหต ุ 
 1. ต้องก�รคว�มสนใจจ�กเพ่ือนและผู้ใหญ่
 2. อย�กรู้สึกว่�มีอำ�น�จ โดยก�รแสดงพลังจ�กก�รท่ีคุมคนอ่ืนได้
 3. ถึงแม้ว่�จะรู้ว่�ก�รทำ�อันตร�ยคนอ่ืนน้ันไม่ถูกต้อง แต่ก�รแสดงว่�ตนแข็งแรงกว่�คนอ่ืน เป็นก�รช่วยสร้�ง “ภ�พลักษณ์” 
ของตนเองให้ดีข้ึน
 4. เป็นก�รเรียนรู้จ�กครอบครัวหรือท่ีอ่ืนว่� ก�รจะอยู่ในกลุ่ม จะต้องเหนือกว่�คนอ่ืนเท่�น้ัน

Causes
 1. Children need attention from friends and adults.
 2. When children bully others, they feel dominant or powerful rather than others.
 3. Harming or hurting someone physically is not good. However it shows strength or power among 
their group.
 4. The parenting skills you develop and use with your child come from a combination of tactics  
inherited from your own childhood and techniques learned as an adult. Some parenting tactics fall into 
a negative category, causing harm and angst in children. Teasing is one example of ineffective parenting. 
If you engage in teasing and belittling interactions with your child, you might cause behavioral issues with 
your youngster.
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แนวท�งก�รแก้ไข  
 1. พ่อแม่และครู ให้คว�มสนใจและช่ืนชมพฤติกรรมท�งบวกของเด็กอย่�งสม่ำ�เสมอ และทันที ต่อหน้�เพ่ือนและสม�ชิกใน
ครอบครัว
 2. ให้โอก�สเด็กเป็นผู้นำ� แสดงคว�มคิดเห็นในก�รทำ�กิจกรรมในห้อง หรือในครอบครัว
 3. พ่อแม่ควรจัดเวล�ให้เด็กออกกำ�ลังก�ย และส่งเสริมก�รฝึกเล่นกีฬ�
 4. ควรกำ�หนดบทลงโทษท่ีชัดเจน เช่น ก�รงดให้ของท่ีเด็กชอบ หรือให้ทำ�ง�นเพ่ิม เม่ือมีพฤติกรรมท�งลบท้ังก�รพูด และ
ก�รแกล้งคนอ่ืน 
 5. ครอบครัวทบทวนบทบ�ทในครอบครัว ก�รแกล้งแซวท่ีเคยชินของคนในครอบครัว บ�งคร้ังอ�จเป็นเร่ืองท่ีอ่อนไหว 
สำ�หรับเด็กได้

Solutions
 1. Parents and teachers should give attention and appreciation of the positive behavior of children 
consistently and immediately in front of friends and family members.
 2. Give children a chance to be a leader and ask their opinion/ideas on activities in the classroom or 
in the family.
 3. Parents should take children to exercise and encourage them to engage in sports.
 4. There should be a clear impose consequences such as suspension of things children enjoy and add 
workload when negative behavior, speech and abuse occur.
 5. The family should review the role of each member and discuss about abuse in the family.  
Sometimes children are very on this sensitive matter.

6.		 สม�ธิสั้น	(Hyperactivity	(ADHD))
ลักษณะ	Characteristics
 สำ�หรับเด็กอ�ยุ 6 ขวบข้ึนไป จะพบอ�ก�รสำ�คัญ 3 ด้�นใหญ่ ๆ ซ่ึงเด็กแต่ละคนอ�จจะมีพฤติกรรมท่ีสำ�คัญท้ัง 3 ด้�น แต่บ�ง
คนอ�จมีเพียง 1 หรือ 2 ด้�นก็ได้
 1. อ�ก�รไม่มีสม�ธิ 
  -   มีคว�มสะเพร่� เลินเล่อ ผิดพล�ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ท้ัง ๆ ท่ีรู้ เพร�ะไม่ใส่ใจในร�ยละเอียดของง�น
  - ไม่มีสม�ธิที่จะทำ�ง�นได้น�น เหม่อลอย เล่นได้ไม่น�น แต่บ�งครั้งห�กเป็นวิดีโอเกมส์หรือร�ยก�รโทรทัศน์  
ท่ีสนใจม�ก ๆ อ�จจะต้ังใจเป็นเวล�หล�ย ๆ ช่ัวโมงได้
  - ดูเหมือนไม่ฟังเวล�พูด หรือสอน จะจำ�ไม่ได้ ข้ีลืมม�กกว่�เด็กท่ัวไป
  - ทำ�ง�นไม่เสร็จ ทำ�ง�นได้ช้�ม�ก
  - ชอบทำ�ของห�ยบ่อย ๆ เช่น ของเล่น ก�รบ้�น ดินสอ ป�กก� ฯลฯ
  - วอกแวกกับส่ิงแวดล้อมได้ง่�ย 
  - ดูเหมือนไม่ค่อยมีคว�มรับผิดชอบ 
 2. อ�ก�รอยู่ไม่สุข
  - ชอบเดินไปม�ในห้อง หรือออกนอกห้อง ถ้�ไม่เดินก็จะน่ังหยุกหยิกท่ีโต๊ะ หยิบโน่นหยิบน่ี หมุนเก้�อ้ี บ�งคร้ังก็มุดโต๊ะ
  - ว่ิงเล่นหรือปีนป่�ยในสถ�นท่ีท่ีไม่สมควร  
  - เล่นเสียงดัง ดูเหมือนมีพลังง�นม�ก ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  
  - ข�ดระเบียบวินัย  
  - ผลก�รเรียนข้ึน ๆ ลง ๆ  ไม่สม่ำ�เสมอ  
 3. ข�ดคว�มยับย้ังช่ังใจ อดทนรออะไรไม่ได้
  - พูดม�กเกินควร โพล่งคำ�ตอบท้ัง ๆ ท่ีคำ�ถ�มยังไม่จบ ชอบพูดแทรกคนอ่ืน
  - รอไม่เป็น ไม่ยอมรอ  
  - บ�งคร้ังทำ�อะไรรวดเร็วโดยท่ีไม่คิด  
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 Children 6 years old up will show 3 important symptoms, each child may have all 3 critical behavior 
symptoms but some may have only one or two symptoms.
 1. Symptoms of inattention (distractions)
  -  A little reckless, careless mistakes, did not pay attention to the details of the job.
  - Lack attention in working for long periods, not focused, play in short intervals. But sometimes if 
it ís a video game or TV shows that interest them, they may be stay for longer hours.
  -  Do not seem to listen when spoken or taught, does not remember, more forgetful than typical 
children. 
  -  Do not finish the work, work very slowly.
  -  Usually loses things such as toys, homework, pencil, etc.
  - Easily distracted with the environment
  - Do not take responsibility
 2. Symptoms of Hyperactivity
  - Like to walk around the room and go outside of the room.  Often time restless when seated on 
the chair grab objects and sometimes go under the table.
  - Jog or climbs in places he should not
  - Full of energy, play loud and tireless
  - Lack of Discipline
  - Grades are inconsistent
 3. Children Lacking Restrains (Impulsive)
  - Talking excessively, blurt out answers in the middle of the questions and interrupts
  -  Unable to wait
  - Doing something very quickly without thinking
ส�เหตุ
 1. เกิดจ�กส�เหตุม�จ�กก�รทำ�ง�นของสมอง และเร่ืองของพันธุกรรม  
 2. ข�ดก�รฝึกฝน ฝึกสอน เร่ืองระเบียบวินัย และก�รบังคับตนเองต�มก�ลเทศะ

Causes
 1. Brain malfunction and genetics
 2. Lack of discipline and training on self-control based on the age level.

แนวท�งแก้ไข
 1. ควรพ�เด็กไปปรึกษ�ผู้เช่ียวช�ญ 
 2. ให้แรงเสริม ให้กำ�ลังใจแก่เด็ก เม่ือเด็กส�ม�รถน่ังน่ิง ๆ ได้ แม้จะในระยะเวล�อันส้ัน เพ่ือเป็นกำ�ลังใจให้แก่เด็ก และ 
ค่อย ๆ เพ่ิมระยะเวล�ให้น�นข้ึน
 3. ให้คำ�ส่ังง่�ย ๆ เป็นข้ันตอน ทีละข้ันตอน
 4. ไม่ควรให้เด็กทำ�กิจกรรมหล�ย ๆ อย่�งพร้อมกัน เช่น ก�รดูทีวีไป กินอ�ห�รไป หรือ ดูทีวีไป ทำ�ก�รบ้�นไป แต่ควรฝึกให้
เด็กทำ�อะไรให้เสร็จเป็นอย่�ง ๆ
 5. ควรฝึกให้เด็กรู้จักบริห�รเวล� เช่น มีก�รกำ�หนดเวล�ส้ินสุดในก�รทำ�แต่ละกิจกรรม และควรหัดให้เด็กดูน�ฬิก�ให้เป็น
 6. ควรฝึกให้เด็กทำ�ต�ร�งเวล�ว่�ในแต่ละวันเข้�ต้องทำ�อะไรบ้�งและต้องทำ�ส่ิงใดก่อนหลัง
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Solutions
 1. In the case of brain malfunction or genetics, children should be brought to consult an expert for 
management and maintenance.  Advice should be followed.
 2. Provide extra motivation to encourage children. Praise children when they are able to sit still, even 
in a short time to encourage them and gradually increase the duration longer.
 3. Give simple commands to be followed step by step.
 4. Do not let children do various activities at the same time such as watch T.V. and eat; watch T.V. 
and do homework but should train them to finish one task at a time. 
 5. Children should know how to manage time such as keeping deadlines in a task and doing activity; 
they should be taught to read the clock. 
 6. Children should be trained to make daily schedule to know what to do and which one is a priority.

7.		 ก้�วร้�ว	(Aggressive	Behavior)
ลักษณะ			Characteristics
 เด็กวัยเรียนอ�จแสดงออกโดยก�รพูดจ�ก้�วร้�ว ส่งเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมรุนแรงต่�ง ๆ เช่น ทำ�ร้�ยร่�งก�ยเพ่ือน  
ชกต่อย ทุบตี ขว้�งป�ข้�วของ โดยมักจะกระทำ�เม่ือมีคว�มรู้สึกไม่พอใจ ส่วนใหญ่จะมีปัญห�ก�รเรียน และก�รสร้�งสัมพันธภ�พ
กับเพ่ือนร่วมด้วย พฤติกรรมเหล่�น้ีจะถือว่�เป็นปัญห� เม่ือพฤติกรรมน้ัน ๆ เกิดข้ึนบ่อยน�น และเกิดในหล�ยสถ�นก�รณ์  
โดยปกติเด็กช�ยมักจะมีพฤติกรรมก้�วร้�วม�กกว่�เพศหญิง
 Some of the school-age children usually show that they are upset by using bad words, making loud 
noise or showing other violent behavior such as abusing their friends physically, hitting others and throwing 
things. Most of these children have learning problem and building relationship with friends. These behaviors 
become a problem when they occur frequently and in many situations. It is likely to occur in boys.

ส�เหต ุ 
 1. พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง รักและต�มใจลูกม�กเกินไป ทำ�ให้เด็กหวัง และต้องก�รจะได้ส่ิงต่�ง ๆ จ�กเพ่ือนท่ีต�มใจตนเอง 
เช่นเดียวกับท่ีได้รับจ�กพ่อแม่ 
 2. พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง บังคับเข้มงวดม�กเกินไป ทำ�ให้เด็กเกิดคว�มรู้สึกไม่พึงพอใจ แล้วแสดงออกกับเพ่ือน ๆ หรือผู้อ่ืน 
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองดูแลเด็กอย่�งเข้มงวด และทำ�โทษเด็กบ่อยเกินไป 
 3. มีก�รใช้คว�มรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่�จะเป็นระหว่�งพ่อกับแม่ หรือระหว่�งพ่อแม่กับลูก เด็กอ�จต่อต้�น ซึมซับคว�ม
รุนแรง หรือรับทัศนะว่�ก�รใช้คว�มรุนแรงเป็นวิธีแก้ปัญห�ท่ียอมรับได้
 4. สังคมภ�ยนอกท่ีส่งเสริมคว�มรุนแรง เช่น ละคร หรือก�ร์ตูนท่ีมีเน้ือห�รุนแรง วีดีโอเกมส์ต่อสู้ท่ีรุนแรง ก�รลงโทษท่ีรุนแรง
จ�กโรงเรียน เป็นต้น
 5. โรค หรือภ�วะท�งสมองบ�งอย่�ง เช่น โรคสม�ธิส้ัน โรคท�งอ�รมณ์ โรคจิต ภ�วะปัญญ�อ่อน หรือออทิสซึม โรค หรือ
ภ�วะดังกล่�วมักมีอ�ก�รก้�วร้�วร่วมด้วย
 6. ผู้ปกครองละเลยต่อพฤติกรรมก้�วร้�วของเด็ก
 7. ได้รับกระตุ้นจ�กส่ิงแวดล้อมรอบตัว เช่น เพ่ือนย่ัวยุ

Causes
 1. Homes where tension is incessant are damaging for the child’s emotional development. It is also 
observed that some children came from homes in which they are neither loved nor valued by their parents. 
This type of child may become lonely and helpless as his need for affection, and security are threatened.



M
ontfort Colleg

e M
ontfort Colleg

e 

82

โรง
เรยี

นมง
ฟอรต์ วิทยาลัย แผนกประถม

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 2. Parents are too strict on their children’s behaviors which are so dissatisfying that they show the 
same aggression to others.
 3. Family violence occurs between family members. Children see offensive behaviors between their 
parents often so they think violence might be a best and acceptable solution.
 4. Social media or social environment such as TV programs, movies, offensive cartoons or even  
offensive video games or corporal punishments in schools.
 5. The child who is physically or mentally inadequate for tasks that are expected of him is certain to 
experience frustration.
 6. Parents neglect their children’s aggressive behaviors.
 7. Aggression caused by peer group influence always finds its root in teasing and bullying. This  
accordingly may involve pointing out and jerking at a real or supposed disability. This includes the use 
of nickname which arouses anger. In addition to the above assertion, some children indulge in activities 
socially unacceptable like beating up younger ones and making others, feel miserable just to make their 
group of friends hold them high as mark of superiority. This behavior has its roots in inferiority complex 
that may have developed as a result of over protection or neglect of the child by the parents, or lack of 
security and love.

แนวท�งแก้ไข
 1. ผู้ใหญ่ไม่ควรแสดงพฤติกรรมท่ีก้�วร้�วตอบโต้เด็กแต่ควรพูดคุย สร้�งคว�มม่ันใจ และสอนให้ลูกแสดงอ�รมณ์โกรธอย่�ง
เหม�ะสม 
 2. ผู้ใหญ่ไม่ใช้คว�มรุนแรงในก�รหยุดพฤติกรรม เช่น ไม่เข้�ไปกล่�วห� หรือทำ�โทษเด็ก แต่ควรให้คว�มยุติธรรมต่อท้ังสองฝ่�ย 
 3. มีคว�มต่อเน่ืองและสม่ำ�เสมอในก�รจัดก�รกับพฤติกรรมก้�วร้�ว 
 4. ชมเชยเม่ือเด็กมีก�รควบคุมพฤติกรรมท่ีดี  
 5. เปิดโอก�สให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม หรือแสดงออกถึงก�รมีน้ำ�ใจต่อผู้อ่ืน  
 6. ห�กิจกรรมให้เด็กได้ออกกำ�ลังก�ยเพ่ือเป็นก�รระบ�ยอ�รมณ์ท่ีไม่เหม�ะสม
 7. เป็นตัวอย่�งท่ีดีในก�รแสดงถึงคว�มยุติธรรม และก�รควบคุมอ�รมณ์ตนเองให้แก่เด็ก

Solutions
 1. When the children express their feeling aggressively, adults should not respond aggressively.  
However, adults should talk to the children nicely to build their confidence and to teach how they can 
express their anger properly.
 2. In the case that the children aggress with others, adults or parents should stop them with calm and 
should be fair to both sides. Do not use violence to stop the behavior such as no punishing or no accusing.
 3. Parents or adults should be constantly dealing with aggressive behavior.
 4. Parents or adults should praise them when they are well-behaved and generous.
 5. Give them opportunity to join the activities that they can show their generosity towards others such 
as donating things which will teach them to be more generous.
 6. Find proper activities or sports so that they can express their inappropriate emotion.
 7. Be good example in showing justice and controlling emotion to the children.
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8.	 ไม่ยอมไปโรงเรียน	(School Refusal)
ลักษณะ			Characteristics
 เด็กมีพฤติกรรมร้องไห้ งอแง ไม่อย�กไปโรงเรียน บ�งร�ยอ�จบ่นว่�ปวดหัว หรือไม่สบ�ย เพ่ือท่ีจะไม่ต้องไปโรงเรียน ท้ัง ๆ ท่ี
ไม่ได้มีอ�ก�รเจ็บป่วยใด ๆ ซ่ึงมักจะมีอ�ก�รในตอนเช้�
 Children who don’t want to go to school usually want to stay at home with parents, get upset about 
going to school and may have stomach aches or headaches, or may not feel well without a physical cause. 
They don’t have any other serious behavior problems. They don’t try to hide their wish not to go to school 
from their parents.

ส�เหตุ
 1. เด็กมีคว�มวิตกกังวลจ�กก�รพลัดพร�ก ปรับตัวย�ก วิตกกังวล  ซึมเศร้�
 2. ข�ดทักษะในก�รจัดก�รกับพฤติกรรมท่ีไม่เหม�ะสมของเด็ก
 3. สภ�พครอบครัวมีคว�มตึงเครียด ไม่ยืดหยุ่น หรือต�มใจ

Causes 
 1. Separation anxiety (being afraid to be away from parents). This may be because some time in the 
past there has been an unhappy separation such as the child or parent being in hospital. Fear of losing a 
parent. 
 2. Parents lack appropriate problem managements when they encounter their children’s undesirable 
behaviors.
 3. Parents’ worries. If the parents show they are worried about the school refusal, the child is more 
likely to believe there is something to really be worried about.

แนวท�งแก้ไข
 1. มีก�รตกลงนัดหม�ยกับครูล่วงหน้�เพ่ือรับเด็กจ�กผู้ปกครองในตอนเช้�  
 2. เม่ือเด็กม�ถึงโรงเรียน ให้ผู้ปกครองกลับอย่�งรวดเร็ว ไม่ให้ผู้ปกครองพูดคุยกับเด็กน�น   
 3. ห�กิจกรรมท่ีเด็กสนใจเพ่ือชักจูงให้เด็กอย�กม�โรงเรียน
 4. ผู้ปกครองม�รับเด็กให้ตรงเวล�
 5. ช่ืนชม และให้กำ�ลังใจเด็ก

Solutions
 1. Spending time close to the teacher at the start of the day sometimes helps. It will give her some-
thing to take her mind off her worries and help her to settle in.
 2. Sometimes it is helpful if the child says good-bye to you at home and a friend’s parent takes her 
to school. Avoid spending a lot of time to say good-bye to your child at school.
 3. Let the child take something of yours in her pocket to mind during the day (it need not be some-
thing valuable but needs to be something the child knows is yours and that you would not want to lose). 
Find fun and interesting activities for your child to do when is at school.
 4. Make sure your child knows that you will always come back - tell her over and over again if you 
need to.
 5. Listen to your child and encourage him to tell you about his feelings and fears. Let him know that 
you can understand how he feels.
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9.	 ซึมเศร้�เก็บตัว	(Depression	/	Withdrawn)
ลักษณะ		Characteristics
 ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ซึมเศร้� ท้อแท้ เบ่ือหน่�ย ไม่ชอบเข้�สังคม พูดน้อย บ�งร�ยอ�จร้องไห้ง่�ย เฉยเมย ไม่ยินดียินร้�ย
 The introvert students do not want to be with others and they are depressed, discouraged and bored. 
They do not want to be with a group, do not talk much, easy to cry, cold and passive.

ส�เหต ุ 
 1. คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวไม่ดี อ�จเกิดจ�กครอบครัวแตกแยก ไม่อบอุ่น 
 2. เด็กถูกทอดท้ิง หรือได้รับคว�มสนใจ คว�มรัก คว�มอบอุ่นจ�กพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่พอเพียง 
 3. เด็กข�ดคว�มม่ันใจในตนเอง มองโลกในแง่ร้�ย  
 4.  ก�รทำ�ง�นของสมอง หรือส�รเคมีในสมองท่ีไม่สมดุล
      5.  คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเด็กกับครูและเพ่ือน

Causes 
 1. Poor relationship in the family. They may come from a broken home.
 2. Abandoned children or they do not get attention, love and warmth from their parents.
 3.  The students lack self-confidence and pessimistic. 
      4.  Malfunction of brain or unbalanced chemicals in brain.
 5.  Bad relationships between teachers, students and friends.

แนวท�งแก้ไข
 1. เด็กควรมีคนท่ีไว้ว�งใจได้พูดคุยระบ�ยคว�มทุกข์ใจ คว�มเครียดท่ีเกิดข้ึน
 2. ห�กิจกรรมให้เด็กได้ทำ�ร่วมกับครอบครัว เพ่ือน เช่น ก�รออกกำ�ลังก�ย
 3. ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในส่ิงท่ีเด็กถนัดทีละเล็ก ทีละน้อย พร้อมท้ังช่ืนชมอย่�งเหม�ะสม
 4.  พ�เด็กไปปรึกษ�ผู้เช่ียวช�ญเพ่ือทำ�ก�รดูแลรักษ� และควรปฏิบัติต�มท่ีผู้เช่ียวช�ญแนะนำ�

Solutions
 1. The students should have a person of confidence to talk with about their worries and stress.
 2. The students should be given activities to do with their parents and friends such as exercise. 
 3. Encourage the students to express themselves slowly and encourage them to do what they like 
and appreciate them.
 4.  Meet an expert or specialist to get some good advice and follow them.

10	.	หนีเรียน	(Truancy)
ลักษณะ		Characteristics
 เด็กไม่ยอมเข้�เรียน จะหลบอยู่ในบริเวณโรงเรียน หรือหนีไปอยู่นอกโรงเรียนต�มสถ�นท่ีต่�ง ๆ  
 Children do not want to attend school and they would hide in the school grounds or escape to other 
places outside school.

ส�เหต ุ 
 1. เรียนไม่ทันเพ่ือน ไม่มีก�รบ้�นส่งครู
 2. เครียดจ�กก�รเรียน
 3. สนใจกิจกรรมอย่�งอ่ืนนอกโรงเรียนม�กกว่�ก�รเรียน
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 4. ข�ดก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่ ทำ�ให้เด็กไม่ปรึกษ�เรื่องที่ลำ�บ�กในก�รเรียน
 5. ก�รจัดก�รให้กับเด็กทุกเรื่อง อ�จส่งผลให้เด็กข�ดแรงจูงใจในก�รเรียนเพื่อตัวเอง
 6. ถูกเพื่อนชักชวน หรือถูกเพื่อนแกล้ง

Causes
 1. Students are way behind in their studies or they do not have homework to submit to their teacher.
 2. Being pressured from studies
 3. Students are interested in activities outside the school more than studying.
 4. There ís lack of communication with the parents, so the children do not discuss difficulties in learning.
 5. The way of handling matters with the children may affect in their lack of motivation to learn.
 6. Friends invite them to skip classes or had been abused by a friend.

แนวท�งก�รแก้ไข  
 1. เริ่มต้นเอ�ใจใส่วิช�ที่เด็กเรียน ดูเนื้อห�และเริ่มคุยกับเด็กในวิช�ที่ชอบก่อนจะแก้ปัญห�วิช�ที่ย�ก
 2. พ่อแม่ควรรับฟังเด็กอย่�งสม่ำ�เสมอ ลดก�รตำ�หนิ และเปรียบเทียบ ให้เวล�พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องที่เด็กสนใจ 
 3. เปิดโอก�สเด็กทำ�กิจกรรมที่หล�กหล�ยนอกเหนือจ�กก�รเรียนในวิช�หลัก
 4. ให้เด็กว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ด้วยตัวเองม�กขึ้น เพื่อให้เด็กมีคว�มมั่นใจ และตั้งใจทำ�สิ่งต่�ง ๆ เพื่อตัวเอง 
 5. พ่อแม่ควรทำ�คว�มรู้จักเพื่อนของเด็กให้ม�กขึ้น และหมั่นทำ�กิจกรรมที่เด็กชอบร่วมกับเด็กด้วย
 6. ครูและพ่อแม่ร่วมกันสอดส่องในห้องเรียน และร่วมกันแก้ไขปัญห�ร่วมกัน

Solutions
 1. Start giving attention to the subjects children are studying.  Know the contents and start talking to 
them about their preferred subjects before tackling difficult ones.
 2. Parents should listen to their children consistently, reduce blaming and comparing. Give time to 
talk and discuss about topics that are interesting to their children.
 3. Give children opportunities to do various activities outside basic curriculum subjects.
 4. Let children plan different activities by themselves to give them confidence and determination to 
do things on their own.
 5. Parents should know their children’s friends better and participate in activities with other children.
6. Teachers and parents together monitor the child in the classroom and try to solve problems together.
 
11.	 ประพฤติตนเหมือนเพศตรงข้�ม	(Gender	non-conformity)
ลักษณะ	Characteristics
 เด็กมักแสดงพฤติกรรมเหมือนเพศตรงข้�ม โดยในเพศช�ยเด็กจะแสดงท่�ทีกระตุ้งกระต้ิง พูดเสียงสูงย�นค�ง สนใจแต่งตัว
แบบเพศหญิง พูดว่�อย�กเป็นผู้หญิง ชอบเล่นของเล่นแบบผู้หญิง เช่น สมมติตนเองเป็นเพศหญิง เช่น พย�บ�ล สโนไวท์ แม่บ้�น 
เป็นต้น ไม่ชอบเล่นแรง ๆ มักถูกล้อเลียน หรือถูกเรียกว่�เป็น ตุ๊ด กะเทย ในเพศหญิงลักษณะจะตรงข้�ม คือ ท่�ท�งเหมือนผู้ช�ย 
ชอบเล่นแรง ๆ  กระฉับกระเฉงกว่�
   Children do not conform to expected gender related sociological or psychological patterns, or identify 
with the opposite sex/gender. Typical behavior among those who exhibit the phenomenon includes but is 
not limited to a propensity to cross-dress, refusal to take part in activities conventionally thought suitable 
for the gender and the exclusive choice of play-mates of the opposite sex.
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ส�เหต ุ 
1. พันธุกรรม และคว�มผิดปกติบ�งประก�รของร่�งก�ย 
2. ก�รเล้ียงดูท่ีไม่เหม�ะสมต�มบริบทของพ่อแม่
3. ได้รับแรงเสริมจ�กส่ิงแวดล้อมท้ังท�งตรงและท�งอ้อม 

Causes
1. Genetics and physical abnormalities
2. Mistreatment or abuse within the family
3. People or social media outside the family directly and indirectly

แนวท�งแก้ไข
 1. ไม่ส่งเสริมพฤติกรรมไม่ว่�ท�งตรง หรือท�งอ้อม
 2. ไม่ต่อว่� ตำ�หนิ หรือล้อเลียนเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรม
 3. พูดคุยกับเด็กถึงข้อดีของเพศตนเอง โดยพย�ย�มให้เด็กเป็นฝ่�ยพูดม�กกว่�รับฟัง
 4. เสริมคว�มเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก  
 5. ส่งเสริมให้เล่นกิจกรรมเหม�ะกับเพศตนเอง 
 6.  ควรเลือกเพ่ือนท่ีตรงกับเพศของเด็ก เพ่ือนผู้ช�ยสำ�หรับเด็กผู้ช�ยต้องไม่มีลักษณะก้�วร้�ว รุนแรง เด็กจะปรับตัวได้ย�ก  
เพื่อนผู้หญิงสำ�หรับเด็กผู้หญิงต้องไม่นุ่มนิ่มม�กจนเด็กรำ�ค�ญ 

Solutions
 1. Do not encourage such behavior, directly or indirectly.
 2. Do not accuse, blame or give fault to the child.
 3.  Talk with the child about their sexual identity and let them speak out more and just listen to them.
 4. Enhance the self - confidence of the child.
 5. Do not encourage children to join activities that promote deviation from the true gender.
 6. Male friends of this type of children should not be aggressive and violent.

12.	พฤติกรรมท�งเพศไม่เหม�ะสม	(Inappropriate	sexual	behavior) 
ลักษณะ	Characteristics
 เด็กมักแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงคว�มสนใจในเร่ืองเพศ หรือมีก�รแสดงออกท�งเพศท่ีไม่เหม�ะสมกับก�ลเทศะ  
 Child sexual behavior problems are a set of functioning behaviors that fall outside acceptable societal 
norms. Children 12 and younger who initiate behaviors involving sexual body parts that are developmentally  
inappropriate or potentially harmful.

ส�เหตุ	 
1. เกิดจ�กคว�มต้องก�ร หรือฮอร์โมนท�งเพศ
2. ได้รับกระตุ้นจ�กสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น สื่อต่�ง ๆ  ก�รถูกชักชวนจ�กเพื่อน เป็นต้น
3. ต้องก�รได้รับคว�มสนใจ
4. มีปัญห�เรื่องก�รปรับตัว หรือก�รเข้�สังคม
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Causes
1. Sexual gratification or sexual hormones
2. Curiosity, imitation, attention seeking and self calming
3. Want to get accepted by friends
4. Sexual behaviors can be self-focused or involve other children

แนวท�งแก้ไข
1. เมื่อทร�บเรื่องอย่�เพิ่งดุด่�เด็กด้วยถ้อยคำ�ที่รุนแรง 
2. เปิดโอก�สให้เด็กถ�มในเรื่องที่สงสัย พูดคุย และให้คว�มรู้ในเรื่องเพศกับเด็ก
3. สอนให้เด็กเค�รพคว�มเป็นส่วนตัวของตนเอง และผู้อื่น
4. ควรสอดส่องในเรื่องก�รใช้สื่อที่ไม่เหม�ะสมของเด็ก 
5. ครูและพ่อแม่ร่วมกันสอดส่องในห้องเรียน และร่วมกันแก้ไขปัญห�ร่วมกัน
6. ห�กพฤติกรรมเด็กเกิดจ�กฮอร์โมนควรปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญในก�รดูแล ช่วยเหลือ

Solutions
1. Parents do not scold or blame on sexual behavior issues.
2. Education about healthy sexual development and sex education  and discuss with children  properly.
3. Develop privacy and sexual behavior rules for the child.
4. Modeling appropriate physical affection and building relationship.
5. Guiding the child toward positive peer groups both at home and at school.
6. Consult a specialist when sexual behavior problem occurs because of hormones.

13.	คว�มบกพร่องด้�นก�รเรียนรู้	(Learning	Disabilities)
ลักษณะ	Characteristics
 เด็กมีก�รเรียนรู้ช้�กว่�เพ่ือนท่ีมีอ�ยุเท่�กัน 2 ช้ันปี ซ่ึงอ�จเกิดข้ึนเฉพ�ะคว�มส�ม�รถด้�นใดด้�นหน่ึง เช่น ก�รอ่�น ก�รเขียน 
ก�รสะกดคำ� ก�รคำ�นวณ หรือหล�ย ๆ ด้�นร่วมกัน โดยท่ีเด็กมีสติปัญญ�ฉล�ดในเกณฑ์ปกติหรือฉล�ดเหนือกว่�เด็กอ่ืน ปัญห�ท่ี
เกิดไม่ได้เกิดจ�กคว�มเกียจคร้�น ก�รข�ดเรียน มีคว�มพิก�ร หรือปัญห�ท�งอ�รมณ์ หรือก�รข�ดโอก�ส
 Children with learning disabilities have a cluster of these symptoms; short attention span, poor  
memory, difficulty following directions, inability to discriminate between/among letters, numerals, 
or sounds, poor reading and/or writing ability, eye-hand coordination problems; poorly coordinated,  
difficulties with sequencing, and/or disorganization and other sensory difficulties.

ส�เหต ุ 
 1. เกิดจ�กคว�มบกพร่องของกระบวนก�รเรียนรู้ ที่เกิดจ�กก�รทำ�ง�นที่ผิดปกติของสมองขณะตั้งครรภ์ หรือหลังจ�ก
คลอดบุตรแล้วมีเหตุก�รณ์ที่กระทบต่อก�รเจริญเติบโต

Causes
 1. Heredity: Often, learning disabilities run in the family, so it’s not uncommon to find that people 
with learning disabilities have parents or other relatives with similar difficulties. Problems during pregnan-
cy and birth: Learning disabilities may be caused by illness or injury during or before birth. It may also be 
caused by low birth weight, lack of oxygen, drug and alcohol use during pregnancy, and premature or  
prolonged labor. Incidents after birth: Head injuries, nutritional deprivation, and exposure to toxic  
substances (i.e. lead) can contribute to learning disabilities.
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แนวท�งแก้ไข
1. พย�ย�มสร้�งคว�มภ�คภูมิใจในตนเองให้เกิดกับเด็ก  โดยมองห�จุดดี จุดแข็งของเด็กและให้คำ�ชมอยู่เสมอ
2. ครูและพ่อแม่ร่วมกันสอดส่องในห้องเรียน และร่วมกันแก้ไขปัญห�ร่วมกัน
3. ให้เด็กฝึกฝนทักษะในด้�นท่ีเด็กมีคว�มบกพร่องอย่�งสม่ำ�เสมอ แต่ต้องคำ�นึงถึงคว�มย�กของง�นด้วย
4. ควรพ�เด็กไปปรึกษ�ผู้เช่ียวช�ญเพ่ือทำ�ก�รดูแลรักษ� และควรปฏิบัติต�มท่ีผู้เช่ียวช�ญแนะนำ�

Solutions
1. Build self-esteem  to compensate for the child’s weakness.
2. Teachers and parents work together to help in classroom.
3. Interventions vary depending on the nature and extent of the disability
4. Meet an expert for proper treatments and developments.

14.	ออทิสซึม	(Autism)
ลักษณะ	Characteristics
 เป็นโรคท่ีมีคว�มผิดปกติของสมองต้ังแต่กำ�เนิดท่ีส่งผลต่อพัฒน�ก�รใน 3 ด้�นได้แก่ ด้�นภ�ษ�และก�รส่ือส�ร ด้�นสังคม 
และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้�นอ�รมณ์และพฤติกรรม ซ่ึงเด็กจะแสดงอ�ก�ร หรือพฤติกรรมซ้ำ� ๆ เช่น กระโดด โยกตัว หรือให้คว�ม
สนใจกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงม�กเกินไป ทำ�กิจวัตรเดิม ๆ มีก�รตอบสนองต่อระบบประส�ทสัมผัสต่�ง ๆ ม�กเกินไปหรือน้อยเกินไป
 Autism is characterized by marked difficulties in behavior, social interaction, communication and  
sensory sensitivities. Some of these characteristics are common among people on the spectrum; others are 
typical of the disability but not necessarily exhibited by all people on the autism spectrum.

ส�เหตุ  
 1. เกิดจ�กก�รท่ีสมองมีส�รส่ือประส�ทบ�งตัวท่ีมีคว�มผิดปกติ ทำ�ให้คว�มบกพร่องในก�รประมวลผล และบูรณ�ก�รด้�น
ประส�ทสัมผัส 
 2. พันธุกรรม
 3. ส�เหตุกระตุ้น คว�มวิตกกังวล

Causes
 1. a faulty gene or genes might make a person more likely to develop autism when there are also 
other factors present, such as a chemical imbalance, viruses or chemicals, or a lack of oxygen at birth.
 2. Heredity
 3. Anxiety while being pregnant

แนวท�งแก้ไข
1. ควรพ�เด็กไปปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญเพื่อทำ�ก�รดูแลรักษ� และควรปฏิบัติต�มที่ผู้เชี่ยวช�ญแนะนำ�
2. ใช้ภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ยและชัดเจน 
3. สอนทักษะท�งสังคม เช่น ก�รสลับกันพูด และระยะห่�งระหว่�งบุคคล
4. หลีกเลี่ยงก�รใช้คำ�พูดเชิงประชดประชัน เพร�ะเด็กจะไม่เข้�ใจคว�มหม�ยที่แท้จริง
5. หลีกเลี่ยงก�รใช้สำ�นวน ที่ไม่ได้สื่อคว�มหม�ยตรงไปตรงม�
6. พูดทวนคำ�สั่งซ้ำ�และตรวจสอบคว�มเข้�ใจ โดยใช้ประโยคที่เข้�ใจง่�ย ไม่ซับซ้อน
7. จัดต�ร�งชีวิตประจำ�วันให้ชัดเจน รวมถึงจัดเวล�ในก�รเล่นด้วย
8. แจ้งเตือนให้เด็กรับรู้เวล�มีก�รเปลี่ยนแปลงต�ร�งเวล�ไปจ�กเดิม หรือเปลี่ยนจ�กกิจกรรมหนึ่งเป็นอีกกิจกรรม
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Solutions
 1. Meet an expert for proper treatments and follow some advice.
 2. Use simple and clear language in communications.
 3. Teach social skills such as exchanging talking and interpersonal gaps
 4. Avoid sarcastic words or else they won’t understand.
 5. Avoid expressions or idioms, try to use uncomplicated sentences.
 6. Repeat and double check what instructions are ordered to find out if the child understands or not.
 7. Arrange routine schedule and free time schedule.
 8. Give notifications when changes are made.

15.	ปัญห�คว�มไม่รับผิดชอบด้�นก�รเรียน	(Lack	responsibility	in	learning) 
ลักษณะ	Characteristics
 เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงก�รไม่รับผิดชอบในด้�นก�รเรียน เช่น ไม่สนใจก�รเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง ไม่ทำ�ง�นที ่
ครูให้ทำ� ทำ�ไม่เสร็จ จดง�นหรือจดก�รบ้�นไม่เสร็จ ลืมสมุดก�รบ้�น ทำ�หนังสือห�ย เป็นต้น 
 Children are not responsible for their homework, assignments and tests. They also lose their belongings 
such as textbooks, notebooks, pencils etc.

ส�เหต ุ
 1. คว�มส�ม�รถท�งเช�ว์ปัญญ� เช่น เด็กท่ีมีเช�ว์ปัญญ�สูง หรือต่ำ�กว่�ปกติม�ก 
 2. เด็กมีคว�มผิดปกติท�งสมองท่ีทำ�ให้มีขีดจำ�กัดในวิธีก�รเรียนรู้บ�งอย่�ง 
 3. เด็กท่ีเป็นโรคซนและสม�ธิส้ัน
 4. ลักษณะเฉพ�ะของเด็ก เช่น เด็กมีลักษณะสมยอม ข�ดแรงจูงใจในก�รเรียนรู้ และปล่อยคว�มรู้สึกเบ่ือก�รเรียนให้เป็นไป
โดยไม่คำ�นึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนภ�ยในอน�คต
 5. ปัญห�ภ�ยในครอบครัว เช่น ครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์ พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่�ร้�ง ทอดท้ิงเด็ก มีก�รทะเล�ะ หรือใช้คว�ม
รุนแรง
 6. ก�รเล้ียงดูท่ีไม่เหม�ะสม และคว�มค�ดหวังของผู้ใหญ่ เช่น ก�รปล่อยปละละเลย ต�มใจ หรือบังคับเข้มงวด ตลอดจนมี
คว�มค�ดหวังในก�รเรียนของเด็กม�กเกินไป 
 7. คว�มสัมพันธ์ระหว่�งเด็กกับครูและเพ่ือน

Causes
 1. Too high or too low IQ.
 2. Brain malfunctions affect limitations of learning
 3. ADHD in children
 4. Lack of motivations
 5. Family problems such as broken home, divorcing, violence
 6. High expectations from family
 7. Relationship between teachers, students and friends

แนวท�งแก้ไข
 1. ห�กสงสัยในเร่ืองสติปัญญ� อ�ก�รซน สม�ธิส้ัน หรือบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ ให้ปรึกษ�ผู้เช่ียวช�ญ
 2. มีก�รติดต�มก�รทำ�ง�น ก�รส่งง�น ของเด็กอย่�งใกล้ชิด
 3. ลดก�รตำ�หนิติเตียนหรือดูถูก 
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 4. พย�ย�มสร้�งแรงจูงใจในก�รเรียนให้แก่เด็ก
 5. ชม และให้กำ�ลังใจ เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีดีข้ึน
 6. ครูและพ่อแม่ร่วมกันแก้ไขปัญห�ร่วมกัน

Solutions
 1. Consult an expert if you see some symptoms of LD or ADHD
 2. Parental involvements are very important.
 3. Reduce blaming or scolding.
 4. Build more motivations.
 5. Increase praising or compliments.
 6. Teachers and parents must help each other.

16.	ปัญห�ก�รไม่กล้�แสดงออก(Lack	assertiveness)
ลักษณะ	Characteristics
 เด็กพูดด้วยเสียงเบ� ข้ีอ�ย ไม่ชอบนำ�เสนอง�นหน้�ช้ัน ไม่กล้�ตอบคำ�ถ�ม ไม่ชอบแสดงออก หรือไม่ชอบพบปะผู้คน 
 Children dare not to speak or express their opinions. They are afraid of answering questions or being 
asked. They are shy to speak loudly.

ส�เหต ุ
 1. เกิดจ�กก�รเล้ียงดูท่ีช่วยเหลือเด็กม�กเกินไป
 2. มีประสบก�รณ์ที่ไม่เหม�ะสม เช่น ก�รถูกล้อเลียน หัวเร�ะเย�ะ เป็นต้น
 3. คว�มวิตกกังวลกลัวว่�จะเกิดผลในท�งลบ คือ กลัวว่�ก�รแสดงออกถึงคว�มต้องก�รที่จริงของตนเอง จะทำ�ให้ผู้อื่น 
ไม่พอใจ 
 4. ข�ดทักษะในก�รแสดงออกที่เหม�ะสม เป็นเพร�ะข�ดก�รฝึกฝน ไม่มีโอก�สที่จะรู้ว่�ก�รแสดงออกที่เหม�ะสมเป็น
อย่�งไร ไม่มีผู้แนะนำ�และไม่ได้รับก�รฝึกหัด 

Causes
 1. Children seldom help themselves at home.
 2. Bad experiences such as being teased, being bullied.
 3. Too many anxieties; they are anxious to express their own feelings because they will get dissatis-
factions from people around them.
 4. Lack of practice. Children do not have chances to express properly. They also do not have good 
trainers to help.

แนวท�งแก้ไข
1. ฝึกให้เด็กได้มีหน้�ที่รับผิดชอบ หรือช่วยเหลือตนเองในเรื่องต่�ง ๆ 
2. ค้นห� และส่งเสริมคว�มส�ม�รถ หรือคว�มถนัดของเด็ก
3. เสริมสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้แก่เด็ก เช่น ก�รชมเชย ก�รกอด
4. ไม่เปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กกับบุคคลอื่น
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Solutions
1. Let children do what they are supposed to do on their own.
2. Support and promote children’s special skills.
3. Build self-esteem in children such as giving compliments, giving a hug when task is completed.
4. Do not compare children with others.

17.	พฤติกรรมเด็กกว่�วัย	(Growth	Disorder)
ลักษณะ	Characteristics
 เด็กมีพฤติกรรมออดอ้อน พูดย�นค�ง พูดไม่ชัด ไม่ช่วยเหลือ/ดูแลตนเอง หรือช่วยเหลือ/ดูแลตนเองไม่ค่อยได้ คอยแต่จะให้
คนอ่ืนช่วย หงุดหงิดง่�ย เอ�แต่ใจ
 Children cannot take care of themselves at their age level. Children speak unclearly and slowly. They 
are easily angry and frustrated.

ส�เหต ุ
 1. พื้นอ�รมณ์ตั้งแต่เล็ก อ�จเป็นลักษณะปรับตัวย�ก เป็นเด็กที่ต้องใช้เวล�ในก�รปรับตัว ไม่มั่นใจในตนเอง 
 2. ได้รับก�รเลี้ยงดูที่ต�มใจ ทะนุถนอม หรือช่วยเหลือเด็กม�กเกินไป
 3. อยู่ในครอบครัวที่มีคว�มขัดแย้งในก�รดูแลเด็ก ทำ�ให้ก�รฝึกเด็กไม่สม่ำ�เสมอ
 4. พ่อแม่ หรือคนรอบข้�งอ�จมีทัศนคติที่สนับสนุน และชื่นชมต่อพฤติกรรมเด็กกว่�วัย
 5. พัฒน�ก�รท�งสมองที่ล่�ช้�

Causes
 1. Self adaptation, children are hard to adapt themselves in new situations.
 2. Too much pampering or worrying about children can spoil the child by making them too demanding.  
Many parents protect their children and interfere in their activities in such a manner that when they grow 
up they become overly dependent on others or grow up as cowards.
 3. Encouraging bad behavior in children and not disciplining
 4. Parents support their children’s growth disorder unintentionally.
 5. Neglecting your child physically or emotionally can affect him or her in a negative manner. Child 
neglect is a very common type of child abuse, which is more than physical abuse.

แนวท�งแก้ไข
 1. แสดงท่�ทีท่ีนุ่มนวล สม่ำ�เสมอ พูดส้ัน ๆ แต่ชัดเจนว่�ต้องก�รให้เด็กทำ�เอง 
 2. ควรให้แรงเสริม ร�งวัล หรือแสดงคว�มช่ืนชมแก่เด็กทันทีท่ีเด็กส�ม�รถช่วยตัวเองได้ดีข้ึน 
 3. ลดก�รช่วยเหลือเด็ก เพ่ือฝึกฝนให้เด็กได้ดูแลตนเอง
 4. ให้เด็กว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ด้วยตัวเองม�กข้ึน 
 5. ให้คว�มสนใจในพฤติกรรมท่ีเด็กพย�ย�มช่วยเหลือตนเอง อย่�ให้คว�มสนใจแต่พฤติกรรมท่ีไม่ยอมช่วยเหลือตนเอง 
ของเด็ก จนทำ�ให้เด็กคิดว่�ก�รไม่ยอมช่วยเหลือตนเองได้รับคว�มสนใจม�กกว่�

Solutions
 1. A child needs to feel loved and cherished. Speak clearly when you want them to follow your order.
 2. Always motivate your children when they can complete their assignment.
 3. Reduce helping to practice self-adaptation.
 4. Let them plan and do activities by themselves as much as possible.
 5. Pay attentions to both good and bad behaviors to avoid misunderstanding of children.
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หลักก�รพิจ�รณ�คว�มประพฤติและวิธีก�รสร้�งเงื่อนไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโรงเรียน
Criteria	for	the	Conduct	and	How	to	Create		Conditions	on	Behavioral	Changes

หมวดคว�มประพฤติ
Categories of Misconduct

เงื่อนไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Conditions on Behavior Change

1. ม�โรงเรียนส�ย
2. ก�รแต่งก�ยผิดระเบียบ
3. พูดคำ�หย�บ  ไม่สุภ�พ  
4. ไม่มีสัมม�ค�รวะ
5. เล่น  คุยในแถว
6. นำ�อ�ห�ร/เครื่องดื่มขึ้นบนอ�ค�รเรียน 
7. ท�นอ�ห�รนอกพื้นที่
8. นำ�สินค้�ม�จำ�หน่�ยในโรงเรียน
9. ซื้อของนอกบริเวณโรงเรียน (ในเวล�เรียน)
10. ข�ดคว�มรับผิดชอบก�รทำ�ง�น
11. ลอกก�รบ้�นเพื่อน
12. กลั่นแกล้งเพื่อน
13. นำ�ของเล่นที่ไม่ได้รับอนุญ�ตม�โรงเรียน
14. นำ�ของมีค่�ม�โรงเรียน
15. นำ�โทรศัพท์มือถือม�โรงเรียน
16. พูดโกหก

1. ว่�กล่�วตักเตือน
2. คุณครูบันทึกพฤติกรรมนักเรียนลงใน 
 Student Dashboard
3. ส่งกรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้นและ
 บันทึกพฤติกรรมนักเรียนลงใน Student Dashboard
4. ส่งง�นส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเพื่อวิเคร�ะห์ส�เหตุ
 และแนวท�งในก�รดูแลส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับ
 ที่ปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญด้�นจิตวิทย�
5. นัดพบผู้ปกครองเพื่อแจ้งร�ยละเอียดและติดต�มดูแล
 พฤติกรรมนักเรียนทำ�บันทึกข้อตกลง/ทำ�บันทึกทัณฑ์บน

17. ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญ�ต
18. ทะเล�ะวิว�ท ก้�วร้�ว
19. ลักขโมย
20. เข้�ไปสถ�นที่ไม่เหม�ะสม
21. นำ�สื่อล�มกประเภทต่�งๆ เช่น  หนังสือ    
      VDO  VCD  ฯลฯ  ม�โรงเรียน

1. ส่งคณะกรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้นและ
 บันทึกพฤติกรรมนักเรียนลงใน 
 Student Dashboard
2. ส่งง�นเสริมพฤติกรรมนักเรียนเพื่อวิเคร�ะห์ส�เหตุและ
 แนวท�งในก�รดูแลส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับ
 ที่ปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญด้�นจิตวิทย�
3. นัดพบผู้ปกครองเพื่อแจ้งร�ยละเอียดและติดต�มดูแล
 พฤติกรรมนักเรียนทำ�บันทึกข้อตกลง/ทำ�บันทึกทัณฑ์บน

22. หนีเรียน
23. ทำ�ล�ยทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
24. นำ�อ�วุธ หรือของมีคมม�โรงเรียนโดย
     ไม่ได้รับอนุญ�ต

หม�ยเหต ุ  กรณีนักเรียนนำ�โทรศัพท์มือถือม�โรงเรียน ท�งโรงเรียนจะยึด และคืนให้ก่อนปิดภ�คเรียน
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Montfort College Primary Section

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน
ภ�คเรียนที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564

ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1

กิจกรรมประจำ�เดือน
8 พ.ค.63 รับหนังสือเรียน ปีก�รศึกษ� 2563 (ป.1-ป.6)
11-13 พ.ค.63 สัมมน�ก่อนเปิดภ�คเรียน
14 พ.ค.63 เริ่มโครงก�รดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน
25-29 พ.ค.63  กิจกรรมสัปด�ห์สิ่งแวดล้อม
29 พ.ค.63       พิธีบูช�ขอบพระคุณเปิดปีก�รศึกษ�
30 พ.ค.63       กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจครูค�ทอลิก

กิจกรรมประจำ�เดือน
1-26 มิ.ย.63    กิจกรรมสัปด�ห์ต่อต้�นย�เสพติด
2 มิ.ย.63 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษ� สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินี 
5 มิ.ย. 63 พิธีบูช�ขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
6 มิ.ย.63 เริ่มโครงก�รเพลิน 
11 มิ.ย.63 พิธีไหว้ครู  
12 มิ.ย.63       ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1
13 มิ.ย.63      กิจกรรมพันธสัญญ� (หยุดโครงก�รเพลิน)
      กิจกรรม Classroom Meeting
18 มิ.ย.63      ประชุมคณกรรมก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน ครั้งที่ 1
22-30 มิ.ย.63 กิจกรรมวันอ�ส�ฬหบูช�และวันเข้�พรรษ�
25 มิ.ย. 63      พิธีสวนสน�ม วันคล้�ยวันสถ�ปน�ลูกเสือไทย          
26 มิ.ย.63 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
27-28 มิ.ย.63 ค่�ยกลุ่มส�ระสังคม+ไทย+ก�รง�น 
29 มิ.ย.63 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษ�

กิจกรรมประจำ�เดือน 
1 ก.ค.63       วันคล้�ยวันสถ�ปน�ลูกเสือ
1-3 ก.ค.63      กิจกรรมวันอ�ส�ฬหบูช�และวันเข้�พรรษ�
3 ก.ค.63         - พิธีบูช�ขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
 - ถว�ยเทียนพรรษ�
10 ก.ค.63  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
13-17 ก.ค.63    ตรวจสุขภ�พประจำ�ปีของนักเรียนชั้น ป.1–ป.6
14-17 ก.ค.63   นิเทศแผนง�นโครงก�ร ครั้งที่ 1 
15-17 ก.ค.63   รับก�รตรวจสอบบัญชีจ�กผู้ตรวจสอบบัญชี ภ�ยนอก 
 ปีก�รศึกษ� 2562
17 ก.ค.63 พิธีบูช�ขอบพระคุณสถ�ปน�นักบุญหลุยส์ 
24 ก.ค.63 - กิจกรรมวันภ�ษ�ไทยแห่งช�ติ
 - พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ
24, 27 ก.ค.63 สอบนักเรียนข�ดสอบ

  
สัปด�ห์ที่ 1 14-15 พ.ค.63
 14 พ.ค.63 เปิดเรียนภ�คเรียนที่ 1/2563
สัปด�ห์ที่ 2 18-22 พ.ค.63 
สัปด�ห์ที่ 3 25-29 พ.ค.63 
รวมเวล�เรียน 12 วัน 24 เวล�

สัปด�ห์ที่ 4 1-5 มิ.ย.63
 3 มิ.ย.63 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษ�
 สมเด็จพระน�งเจ้� พระบรมร�ชินี
สัปด�ห์ที่ 5 8-12 มิ.ย.63 
สัปด�ห์ที่ 6 15-19 มิ.ย.63 
สัปด�ห์ที่ 7 22-26 มิ.ย.63 
สัปด�ห์ที่ 8 29-30 มิ.ย.63 
รวมเวล�เรียน 21 วัน 41 เวล�

สัปด�ห์ที่ 8 1-3 ก.ค.63 
 4 ก.ค.63 วันอ�ส�ฬหบูช�
 (หยุดโครงก�รเพลิน)
 5 ก.ค.63 วันเข้�พรรษ�
สัปด�ห์ที่ 9 6-10 ก.ค.63
 6 ก.ค.63 หยุดชุดเชยวันอ�ส�ฬหบูช�
 7 ก.ค.63 หยุดชุดเชยวันเข้�พรรษ�
สัปด�ห์ที่ 10 13-17 ก.ค.63 
สัปด�ห์ที่ 11 20-24 ก.ค.63 
 20-23 ก.ค.63 วัดและประเมินผล ครั้งที่ 1
สัปด�ห์ที่ 12 27-31 ก.ค.63
 28 ก.ค.63 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ร.10
รวมเวล�เรียน 20 วัน 40 เวล�

M a y l พ ฤ ษ ภ � ค ม

       1  
 2 3 4 5 6 7 8 
 9  10 11 12 13 14 15  
 16 17 18   19 20 21 22  
 23 24 25 26 27 28 29  
 30 31

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

J u n e l มิ ถุ น � ย น

  1 2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15   16 17 18 19 20  
 21 22 23 24 25 26 27  
 28 29 30   
  

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

J u l y l ก ร ก ฎ � ค ม

    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21 22 23 24 25  
 26 27 28 29 30 31

อ� จ อ พ พฤ ศ ส
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กิจกรรมประจำ�เดือน
3 ส.ค.63 ประก�ศ “มผ.” 
3-7 ส.ค.63 - สอบซ่อม
     - กิจกรรมวันแม่แห่งช�ติ
3-31 ส.ค.63     กีฬ�สี
7 ส.ค.63 - พิธีบูช�ขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บ�ดทะยัก และ
 หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ป.1  
11 ส.ค.63 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จ พระน�งเจ้�สิริกิติ์ 
 พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง
14 ส.ค.63 - พิธีบูช�ขอบพระคุณแม่พระอัสสัมชัญ
  - ประชุมคณกรรมก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน ครั้งที่ 2
17-31 ส.ค.63 ก�รจำ�หน่�ยใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564
24-28 ส.ค.63 กิจกรรมบูรณ�ก�ร
29 ส.ค.63 - ผู้ปกครองพบครูประจำ�ชั้น และรับร�ยง�น ผลก�รพัฒน�คุณภ�พ 
 ผู้เรียน ครั้งที่ 1/63 (หยุดโครงก�รเพลิน) 
         - กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนค�ทอลิก
31 ส.ค.63 สัปด�ห์ห้องสมุด

กิจกรรมประจำ�เดือน 
1-4 ก.ย.63 สัปด�ห์ห้องสมุด
1-30 ก.ย.63 ก�รจำ�หน่�ยใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564
4 ก.ย.63 - พิธีบูช�ขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
 - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ค�งทูม นักเรียนช้ัน ป.1
8-11 ก.ย.63     นิเทศแผนง�นโครงก�ร ครั้งที่ 2
14-18 ก.ย.63   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในแต่ละม�ตรฐ�น คร้ังท่ี 1
24 ก.ย.63 นักเรียนม�โรงเรียนวันสุดท้�ย
25, 28 ก.ย.63 สอบนักเรียนข�ดสอบ (ม�เฉพ�ะนักเรียนที่ข�ดสอบ)
29-30 ก.ย.63 ค่�ยลูกเสือกองร้อยพิเศษ

กิจกรรมประจำ�เดือน 
1-2 ต.ค.63 ค่�ยลูกเสือกองร้อยพิเศษ
1-31 ต.ค.63 ก�รจำ�หน่�ยใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564
2 ต.ค.63 - ประก�ศ “มผ.”
  - ครูม�โรงเรียนวันสุดท้�ย
3 ต.ค.63 ลงทะเบียนภ�คเรียนที่ 2/2563
9 ต.ค.63 ลงเวล�เรียนวันสุดท้�ย
8-18 ต.ค.63 ค่�ยภ�ษ�จีน Chinese Winter Camp in Chaina

โครงก�รเพลิน ภ�คเรียนที่ 1 ปี 2563 เรียนจำ�นวน 13 วัน
 8 มิ.ย.62 กิจกรรมพันธสัญญ� 
 31 ส.ค.62 ผู้ปกครองพบครูประจำ�ชั้น และรับร�ยง�น ผลก�ร  
 พัฒน�คุณภ�พ ผู้เรียน ครั้งที่ 1/62
 

สัปด�ห์ที่ 13 3-7 ส.ค.63
สัปด�ห์ที่ 14 10-14 ส.ค.63
 12 ส.ค.63 หยุดวันแม่ 
สัปด�ห์ที่ 15 14-21 ส.ค.63
สัปด�ห์ที่ 16 24-28 ส.ค.63
สัปด�ห์ที่ 17 31 ส.ค.63
รวมเวล�เรียน 20 วัน 40 เวล�

สัปด�ห์ที่ 17 1-4 ก.ย.63
สัปด�ห์ที่ 18 7-11 ก.ย.63 
สัปด�ห์ที่ 19 14-18 ก.ย.63
สัปด�ห์ที่ 20 21-25 ก.ย.63 
 21-24 ก.ย.63 วัดและประเมินผล ครั้งที่ 2 
สัปด�ห์ที่ 21 28-30 ก.ย.63 
รวมเวล�เรียน 22 วัน 44 เวล�

สัปด�ห์ที่ 21 1-2 ต.ค.63
สัปด�ห์ที่ 22 5-9 ต.ค.63
รวมเวล�เรียน 7 วัน 14 เวล�
ครูลงเวล�ทำ�ง�นถึง 2 ตุล�คม 2563
ลงเวล�เรียนถึง 9 ตุล�คม 2563
รวมเวล�เรียนภ�คเรียนที่ 1 (102 วัน 204 เวล�)
ก�รวัดและประเมินผลระหว่�งภ�ค
ครั้งที่ 1 20-23 กรกฎ�คม 2563
ครั้งที่ 2 21-24 กันย�ยน 2563

A u g u s t l สิ ง ห � ค ม

       1  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15  
 16 17 18 19 20 21 22  
 23 24 25 26 27 28 29  
 30 31

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

S e p t e m b e r l กั น ย � ย น

   1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19  
 20 21 22 23 24 25 26  
 27 28 29 30

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

O c t o b e r l ตุ ล � ค ม

     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10  
 11 12 13  14 15 16 17  
 18 19 20 21 22 23 24  
 25 26 27 28 29 30 31

อ� จ อ พ พฤ ศ ส
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กิจกรรมประจำ�เดือน
1-31 ต.ค.63 ก�รจำ�หน่�ยใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564
19 ต.ค.63 เริ่มโครงก�รดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน
19-26 ต.ค.63 สอบซ่อม
26-30 ต.ค.63  กิจกรรมสืบส�นประเพณียี่เป็ง
27-30 ต.ค.63 กีฬ�สี
30 ต.ค.63  ประชุมคณกรรมก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน ครั้งที่ 3

กิจกรรมประจำ�เดือน
1-12 พ.ย.63 ก�รจำ�หน่�ยใบสมัครและรับสมัครนักเรียน
 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2564
4-29 พ.ย.63    กีฬ�สี
6 พ.ย. 63 พิธีบูช�ขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
7 พ.ย.63 เริ่มโครงก�รเพลิน
13-15 พ.ย.63  ค่�ยส่งเสริมอัจฉริยภ�พท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์
16-20 พ.ย.63 - กิจกรรมบูรณ�ก�ร
 - ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลด้�นคว�มพร้อมของผู้เรียน ช้ัน ป.1 ปีก�รศึกษ� 2564
23-27 พ.ย.63  ประเมินคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ภ�ยใน โดยคณะกรรมก�รประเมินภ�ยใน
 ของโรงเรียน ครั้งที่ 1
 - กิจกรรมบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์และกิจกรรมสืบส�นพระปณิธ�น 
 พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพล อดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร
23-30 พ.ย.63  กรีฑ�สี (รอบคัดเลือก)
24-27 พ.ย.63  นิเทศแผนง�นโครงก�ร ครั้งที่ 3
25 พ.ย.63      - วันวชิร�วุธรำ�ลึก ร.6
  - ประก�ศผลก�รเก็บรวบรวมข้อมูลด้�นคว�มพร้อมของผู้เรียนช้ัน ป.1  
 ปีก�รศึกษ� 2564
28 พ.ย.63 ก�รรับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีก�รศึกษ� 2564

กิจกรรมประจำ�เดือน
1-4 ธ.ค. 63     กรีฑ�สี (รอบคัดเลือก)
4 ธ.ค. 63 พิธีบูช�ขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
15-16 ธ.ค.63 สอบนักเรียนข�ดสอบ
18 ธ.ค. 63       พิธีบูช�ขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ
18, 21 ธ.ค.63 ซ้อมใหญ่
22-24 ธ.ค.63 ง�นประจำ�ปีโรงเรียน
24 ธ.ค.63 - นักเรียนม�โรงเรียนวันสุดท้�ย
 - ครูม�โรงเรียนวันสุดท้�ย

                  

สัปด�ห์ที่ 25 2-6 พ.ย.63
สัปด�ห์ที่ 26 9-13 พ.ย.63
สัปด�ห์ที่ 27 16-20 พ.ย.63
สัปด�ห์ที่ 28 23-27 พ.ย.63
สัปด�ห์ที่ 29 30 พ.ย.63 
รวมเวล�เรียน 21 วัน 42 เวล�

N o v e m b e r l พ ฤ ศ จิ ก � ย น

 1 2 3 4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14  
 15 16 17 18 19 20 21  
 22 23 24 25 26 27 28  
 29 30

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

D e c e m b e r l ธั น ว � ค ม

   1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19  
 20 21 22 23 24 25 26  
 27 28 29 30 31

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

สัปด�ห์ที่ 29 1-4 ธ.ค.63 
สัปด�ห์ที่ 30 7-11 ธ.ค.63
 5 ธ.ค.63 วันช�ติ วันพ่อแห่งช�ติ
 7 ธ.ค.63 หยุดชดเชยวันช�ติ วันพ่อแห่งช�ติ
 10 ธ.ค.63 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
สัปด�ห์ที่ 31 14-18 ธ.ค.63
 14-17 ธ.ค.63 วัดและประเมินผล ครั้งที่ 3
สัปด�ห์ที่ 32 21-25 ธ.ค.63
สัปด�ห์ที่ 33 28-31 ธ.ค.63
 25-31 ธ.ค.63 หยุดวันคริสต์ม�ส
 และหยุดวันส่งท้�ยปีเก่�
รวมเวล�เรียน 16 วัน 32 เวล�

ภ�คเรียนที่ 2 ปีก�รศึกษ� 2563
ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1

สัปด�ห์ที่ 23 19-23 ต.ค.63 
 19 ต.ค.63 เปิดเรียนภ�คเรียนที่ 2/2563 
 23 ต.ค.63 หยุดวันปิยมห�ร�ช
สัปด�ห์ที่ 24 26-30 ต.ค.63 
รวมเวล�เรียน 9 วัน 18 เวล�

O c t o b e r l ตุ ล � ค ม

     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10  
 11 12 13 14 15 16 17  
 18 19 20 21 22 23 24  
 25 26 27 28 29 30 31

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

กิจกรรมประจำ�เดือน   
4 ม.ค.64 ประก�ศ “มผ.”
4-8 ม.ค.64 สอบซ่อม
8 ม.ค.64         กิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ
9 ม.ค.64         วันเด็กแห่งช�ติ หยุดโครงก�รเพลิน
15 ม.ค.64 กรีฑ�สี
16 ม.ค.64 วันครู หยุดโครงก�รเพลิน
18-29 ม.ค.64   กีฬ�สี
(สัปด�ห์ที่ 3) สอบ CGPTA-FSG
22 ม.ค.64      ประชุมคณกรรมก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน ครั้งที่ 4
26 ม.ค.64      กิจกรรมเลือกตั้งสภ�นักเรียน

J a n u a r y l ม ก ร � ค ม

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30  
 31

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

กิจกรรมประจำ�เดือน
1-19 ก.พ.64    กีฬ�สี
1-5 ก.พ.64    เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูล
                    ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละม�ตรฐ�น คร้ังท่ี 2
4 ก.พ.64        ค่�ย Day Camp ป.1 
5 ก.พ.64       พิธีบูช�ขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
6-7 ก.พ.64 ค่�ยภ�ษ�อังกฤษ
7 ก.พ. 64       จำ�หน่�ยหนังสือเรียน ป.1 ปีก�รศึกษ� 2563
10 ก.พ.64 วันง�นก�รศึกษ�เอกชน
16-19 ก.พ.64  นิเทศแผนง�นโครงก�ร คร้ังท่ี 4
20 ก.พ.64 ง�นวันประก�ศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
22-26 ก.พ.64  ประเมินคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รศึกษ�
                     ภ�ยใน โดยคณะกรรมก�รประเมินภ�ยในของโรงเรียน คร้ังท่ี 2

กิจกรรมประจำ�เดือน
4 มี.ค.64 นักเรียนม�โรงเรียนวันสุดท้�ย
6-12 มี.ค.64   กิจกรรมบรรพช�ส�มเณรภ�คฤดูร้อน
5, 8 มี.ค.64 สอบนักเรียนข�ดสอบ (ม�เฉพ�ะนักเรียนที่ข�ดสอบ)
10 มี.ค.64 ประก�ศ “มผ.” 
10-11 มี.ค.64 สอบซ่อม
12 มี.ค.64 ครูม�โรงเรียนวันสุดท้�ย

สัปด�ห์ที่ 38 1-5 ก.พ.64
สัปด�ห์ที่ 39 8-12 ก.พ.64
 9 ก.พ.64 หยุดวันม�ฆบูช� 
 10 ก.พ.64 หยุดวันก�รศึกษ�เอกชน
สัปด�ห์ที่ 40 15-19 ก.พ.64
สัปด�ห์ที่ 41 22-26 ก.พ.64

รวมเวล�เรียน 18 วัน 36 เวล�

สัปด�ห์ที่ 42 1-5 มี.ค.64
 1-4 มี.ค.64 วัดและประเมินผล ครั้งที่ 4
สัปด�ห์ที่ 43 8-12 มี.ค.64
สัปด�ห์ที่ 44 15-19 มี.ค.64
รวมเวล�เรียน 15 วัน 30 เวล�
ครูลงเวล�ทำ�ง�นถึง 12 มีน�คม 2564
ลงเวล�เรียนถึง 19 มีน�คม 2564
รวมเวล�เรียนภ�คเรียนที่ 2 (99 วัน 198 เวล�)
รวมตลอดปีก�รศึกษ� 201 วัน 402 เวล�
ก�รวัดและประเมินผลระหว่�งภ�ค
ครั้งที่ 3 14-17 ธันว�คม 2563
ครั้งที่ 4 1-4 มีน�คม 2564

F e b r u a r y l กุ ม ภ � พั น ธ์

  1 2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13  
 14 15 16 17 18 19 20  
 21 22 23 24 25 26 27  
 28  

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

M a r c h l มี น � ค ม

  1 2 3 4 5 6  
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

อ� จ อ พ พฤ ศ ส

สัปด�ห์ที่ 33 1 ม.ค.64 หยุดวันขึ้นปีใหม่
สัปด�ห์ที่ 34 4-8 ม.ค.64
สัปด�ห์ที่ 35 11-15 ม.ค.64
สัปด�ห์ที่ 36 18-22 ม.ค.64
สัปด�ห์ที่ 37 25-29 ม.ค.64
รวมเวล�เรียน 20 วัน 40 เวล�
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ก�รให้คว�มร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน	
Participation	in	School	Activities

 เพื่อให้ก�รจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน ท�งโรงเรียน 
จึงกำ�หนดระเบียบและแนวปฏิบัติของนักเรียน ในก�รร่วมกิจกรรมกับท�งโรงเรียน ดังนี้
 1.   นักเรียนทุกคนจะต้องเข้�ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีท�งโรงเรียนจัดข้ึน กรณีท่ีนักเรียนไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมกิจกรรม
ได้ ท�งโรงเรียนจะอนุญ�ตโดยให้ผู้ปกครองปฏิบัติต�มแนวประก�ศของโรงเรียน
 2.   นักเรียนที่ไม่เข้�ร่วมกิจกรรมที่ท�งโรงเรียนได้จัดให้ โดยไม่แจ้งเหตุผลอันควรให้ครูผู้ควบคุมกิจกรรมนั้น ๆ ทร�บ  
ท�งโรงเรียนจะถือว่�นักเรียนผู้นั้นมีคว�มผิด ซึ่งผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในก�รรับผิดชอบต�มก�รพิจ�รณ�ของฝ่�ยบริห�ร
ของท�งโรงเรียน

ระเบียบก�รแต่งก�ย	ทรงผม	และเหตุผลของนักเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม
 Montfort	College	Primary	Section	Dress	Code,	Hairstyle	and	Descriptions

ระเบียบทรงผม	 Hairstyle
นักเรียนช�ย		

ทรงผม	  ทรงนักเรียน หรือรองทรงสูงสั้น
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นักเรียนหญิง		
	 ทรงผม		ถักเปีย 2 ข้�ง ใช้ย�งรัดผมสีดำ� ผูกโบสีแดงขน�ดกว้�ง 0.5 นิ้ว ย�ว 24 นิ้ว
 ห้�มนักเรียนดัดผม ซอยผม ย้อมสีผม หรือไม่ว่�กรณีใด ๆ ที่ทำ�ให้ผมเปลี่ยนไปจ�กเดิม
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หม�ยเหตุ : นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่ม�เรียน  หรือม�ติดต่อกับท�งโรงเรียน 

ระเบียบก�รแต่งก�ย	(Dress Code)
เครื่องแบบนักเรียน
School	Uniform

1.		 นักเรียนช�ย			
	 เสื้อ	 	แบบเชิ้ต ผ้�ข�ว เกลี้ยงไม่บ�งเกินควร ผ่�อกตลอดมีส�บที่อกกว้�ง 4 เซนติเมตร ใส่กระดุมสีข�วกลมขน�ดกว้�ง 
8-12 เซนติเมตร ลึก 10-13 เซนติเมตร ต�มขน�ดของเสื้อ ปักชื่อน�มสกุลเหนือกระเป๋�ด้วยไหมสีแดง  ตัวอักษรเส้นทึบสูงครึ่ง
เซนติเมตร ปักอักษรย่อ ม.ป. พร้อมเลขประจำ�ตัวปักด้วยไหมสีแดงด้�นขว�เหนือระดับกระเป๋�เล็กน้อย เลขประจำ�ตัวใช้เลข
ไทย ขน�ดเสื้อต้องพอดีกับตัว ไม่ใหญ่รุ่มร่�มหรือคับตัว หลังเสื้อไม่มีจีบ
	 ก�งเกง	  สีน้ำ�เงินข�สั้นระดับเข่� พ้นกล�งสะบ้�หัวเข่�ประม�ณ 5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้�งของก�งเกงห่�งจ�ก
ข� 8-12 เซนติเมตร ต�มขน�ดของข�ปล�ยพับเข้�ด้�นในกว้�ง 5 เซนติเมตร ผ่�ส่วนหน้�ใช้ซิป หรือกระดุมขน�ดย่อมซ่อนไว ้
ข้�งใน เวล�สวมเสื้อให้สอดลงในก�งเกงให้เรียบร้อย มีกระเป๋�ต�มแนวตะเข็บข้�งละ 1 ใบ (กระเป๋� มีจีบข้�งละ 3 จีบ ไม่มี
กระเป๋�หลัง มีหูเข็มขัดตรงกล�งขอบเพื่อร้อยเข็มขัด)
	 เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำ� กว้�ง 3-4 เซนติเมตร ใช้หัวเข็มขัดของโรงเรียน เวล�ค�ดทับก�งเกงต้องอยู่ในหูก�งเกง  
มีปลอกหนัง หรือผ้�ใบ
 ถุงเท้� ไม่เกินครึ่งน่อง สีข�ว ไม่พับปล�ย  
	 รองเท้�	 รองเท้�หนังหรือรองเท้�ผ้�ใบ แบบผูกเชือกสีดำ� ไม่มีลวดล�ย  

2.		 นักเรียนหญิง		
	 เสื้อ		 เสื้อสีข�วคอบัว  แขนสั้นทรงกระบอก  ผ่�หน้�กระดุมสีข�ว 5 เม็ด มีกระเป๋�อยู่บนอกซ้�ยมือด้�นหน้� เย็บติดกับ
ผ้�สีกรมท่�เป็นเสื้อกั๊ก เย็บป้�ย ติดกระดุมสีกรมท่� 4 เม็ด ด้�นหลังเป็นเสื้อสีข�ว ปล่อยช�ย เย็บขอบช�ยขน�ด 2 นิ้ว ด้วยผ้� 
สีเดียวกับกระโปรง ติดกระดุมเม็ดใหญ่ด้�นข้�งละ 1 เม็ด สีกรมท่� ปักอักษรย่อ ม.ป. เลขประจำ�ตัวนักเรียนเป็นตัวเลขไทยบน
หน้�อกด้�นขว� และปักโลโก้ของมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียล และปักชื่อนักเรียนบนหน้�อกด้�นซ้�ยเหนือโลโก้        
	 กระโปรง	กระโปรงจีบทบรอบ 8 จีบ เย็บลงม�ครึ่งสะโพก ติดซิป ด้�นข้�งซ้�ย เอวรูด มีกระเป๋�ซ่อนด้�นขว� 
 โบผูกคอเสื้อนักเรียน	  ผ้�สีเดียวกับกระโปรง
	 เสื้อทับ	เสื้อทับสีข�วล้วนเป็นแบบคอกระเช้�หรือคอกลม หรือลูกไม้ด้�นหลังสูงเป็นแนวตรง 
	 ก�งเกงซ้อนใน		สีข�ว สีดำ� สีน้ำ�เงิน สีน้ำ�ต�ล สีล้วน ไม่มีลวดล�ย ข�สั้นไม่เกินกระโปรง
 ถุงเท้�			ถุงเท้�สีข�ว ไม่มีลวดล�ย พับหุ้มข้อเท้�   
				 รองเท้�		รองเท้�นักเรียน หนังสีดำ�ไม่มีลวดล�ย  ส�ยรองเท้�เป็นเนื้อเดียวกับตัวรองเท้� ส้นสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร
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เครื่องแบบลูกเสือสำ�รอง
Boy	Scout	Uniform

1.	เครื่องแบบลูกเสือสำ�รอง
 เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีน้�เงิน ไหล่และแขนเสื้อมีแถบสีข�ว ติดอินธนูสีนำ้�เงิน ต�มแบบที่สถ�นศึกษ�กำ�หนดเอง ติดป้�ยชื่อ
สังกัดโรงเรียนห่�งจ�กตะเข็บหัวไหล่ด้�นขว�ล�งม� 1 เซนติเมตร ด้�นขว�ปักชื่อน�มสกุลด้วยไหมสีข�ว ด้�นซ้�ยของตัวเสื้อมี
กระเป๋�ปักสญัลกัษณ์ลกูเสอืด้วยไหมสขี�วบนฝ�กระเป๋�ด้�นซ้�ย ด้�นล่�งสญัลกัษณ์ ปักคำ�ว่� MCP ด้วยไหมสขี�วสวมกลดั  
กระดุมคอและสอดช�ยเสื้อไว้ในก�งเกง  
 ก�งเกง สีกรมท่�ข�สั้นระดับเข่� พ้นกล�งสะบ้�หัวเข่�ประม�ณ 5 เซนติเมตร ผ่�ส่วนหน้�ใช้ซิป และตะขอซ่อนไว้ข้�งใน 
ขอบเอวด้�นหลังเป็นย�งยืด มีหูเข็มขัดด้�นหน้�และด้�นข้�ง รวม 4 หู มีกระเป๋�ต�มแนวตะเข็บข้�งละ 1 ใบ มีจีบหน้�ข้�งละ 2 
จี บ 
มกีระเป๋�ข้�งมีฝ� ปักสัญลกัษณ์ลกูเสอืด้วยไหมสขี�วบนฝ�กระเป๋�ด้�นซ้�ย ด้�นล่�งสัญลกัษณ์ ปักคำ�ว่� MCP ด้วยไหมสขี�ว 
	 หมวก	 	 หมวกทรงกลมมีกะบังหมวก สีกรมท่� แนวตะเข็บรอยต่อ และรอบหมวกท�บด้วยไหมสีเหลืองมีตร�หน้�หมวกรูป
หน้�เสือ ได้รับเมื่อสอบผ่�นและเข้�พิธีประจำ�กองแล้ว
	 ผ้�ผูกคอ ผ้�รูปส�มเหลี่ยม สีแดง ขลิบสีข�ว มีตร�คณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ฐ�น (ต�มแบบที่โรงเรียนจำ�หน่�ย)
	 ห่วงรัดผ้�ผูกคอ	(วอคเกิ้ล) ลักษณะ หรือแบบของลูกเสือต�มที่มีจำ�หน่�ยโดยทั่วไป  สวมรัดผ้�ผูกคอ บริเวณกระดุมคอ
	 เขม็ขดั	ส�ยเข็มขดัเป็นหนัง หรอืหนังเทยีมสนีำ�้ต�ล กว้�งไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร หวัเข็มขัดเป็นโลหะมตีร�คณะลกูเสอืแห่งช�ติ
	 ถุงเท้�		สีข�วต�มระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำ�หนด สวมดึงตึงสุดคว�มย�วไม่พับ
	 รองเท้�  ต�มระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำ�หนด ในกรณีมีก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละค�บเรียน โดยครูผู้
สอนลูกเสือจะเป็นผู้นัดหม�ย
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เครื่องแบบเนตรน�รีสำ�รอง
Girl	Guide	Uniform

2.	เครื่องแบบเนตรน�รีสำ�รอง
	 เสื้อ	เสือ้เชิต้แขนสัน้สนีำ�เงิน ไหล่และแขนเสือ้มแีถบสขี�ว ตดิอินธนสูนีำ�้เงนิ ต�มแบบท่ีสถ�นศึกษ�กำ�หนดเอง ตดิป้�ยชือ่สงักดั
โรงเรียนห่�งจ�กตะเข็บหวัไหล่ด้�นขว�ล�งม� 1 เซนติเมตร ด้�นขว�ปักช่ือน�มสกุลด้วยไหมสขี�ว ด้�นซ้�ยของตวัเส้ือมกีระเป๋� ปัก
สญัลกัษณ์ลกูเสือด้วยไหมสีข�วบนฝ�กระเป๋�ด้�นซ้�ย ด้�นล่�งสญัลกัษณ์ ปักคำ�ว่� MCP ด้วยไหมสขี�ว สวมกลดักระดุมคอและสอด
ช�ยเส้ือไว้ในก�งเกง  
	 ก�งเกง สกีรมท่�ข�สัน้ระดับเข่� พ้นกล�งสะบ้�หวัเข่�ประม�ณ 5 เซนตเิมตร ผ่�ส่วนหน้�ใช้ซิป และตะขอซ่อนไว้ข้�งใน ขอบเอว
ด้�นหลงัเป็นย�งยดื มหูีเขม็ขดัด้�นหน้�และด้�นข้�ง รวม 4 ห ูมีกระเป๋�ต�มแนวตะเข็บข้�งละ 1 ใบ มจีบีหน้�ข้�งละ 2 จบี มกีระเป๋�
ข้�งมีฝ� ปักสญัลกัษณ์ลกูเสอืด้วยไหมสขี�วบนฝ�กระเป๋�ด้�นซ้�ย ด้�นล่�งสัญลกัษณ์ ปักคำ�ว่� MCP ด้วยไหมสขี�ว 
 หมวก หมวกทรงกลมมีกะบังหมวก สีกรมท่� แนวตะเข็บรอยต่อ และรอบหมวกท�บด้วยไหมสีแดง มีตร�หน้�หมวกรูป
เครื่องหม�ยเนตรน�รี ได้รับเมื่อสอบผ่�นและเข้�พิธีประจำ�กองแล้ว
 ผ้�ผูกคอ	ผ้�รูปส�มเหลี่ยม สีแดง ขลิบสีข�ว มีตร�คณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ฐ�น (ต�มแบบที่โรงเรียนจำ�หน่�ย)
	 ห่วงรดัผ้�ผกูคอ	(วอคเก้ิล) ลกัษณะ หรือแบบของเนตรน�รสีำ�รองต�มท่ีมจีำ�หน่�ยโดยท่ัวไป สวมรดัผ้�ผกูคอ บรเิวณกระดุมคอ
	 ถุงเท้� สีข�วต�มระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำ�หนด สวมดึงตึงสุดคว�มย�วแล้วพับเรียบร้อยไว้เหนือต�ตุ่ม 2 ทบ
 รองเท้�	 ต�มระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำ�หนด ในกรณีมีก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละค�บเรียน โดยครูผู้
สอนลูกเสือจะเป็นผู้นัดหม�ย 
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5.		 ชุดพลศึกษ� Physical	Education	Uniform 
 เสื้อ	 เสื้อยืดคอโปโลสีแดง ปักโลโก้ตร�ของคณะมูลนิธิเซนต์ค�เบรียลที่กระเป๋�เสื้อด้�นซ้�ย 
	 ก�งเกง ก�งเกงวอร์มข�ย�วสีน้ำ�เงินข�จั๊ม ต�มแบบของโรงเรียน
	 ถุงเท้� ถุงเท้�สีข�ว
	 รองเท้� รองเท้�ผ้�ใบผูกเชือก สีข�ว   
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6.		 ชุดพื้นเมือง		Local	Native	Dress
 นักเรียนช�ย	
  เสื้อ		 เสื้อสีน้ำ�เงินหรือสีแดงแขนสั้น
	 	 ก�งเกง	 ก�งเกงพื้นเมืองข�ย�วสีน้ำ�เงิน
	 	 ถุงเท้�		 ถุงเท้�สีข�ว
	 	 รองเท้�	 รองเท้�นักเรียนสีดำ�หนัง หรือผ้�ใบ
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  นักเรียนหญิง	
	 	 เสื้อ	  เสื้อสีข�วครีมล้วน แขนสั้น มีตร�โลโก้ของคณะมูลนิธิเซนต์ค�เบรียลด้�นซ้�ย
	 	 ผ้�ถุง ผ้�ถุงสีแดง คว�มย�วคลุมข้อเท้� ต�มแบบที่โรงเรียนกำ�หนด
 	 ถุงเท้� ถุงเท้�สีข�ว
 	 รองเท้� รองเท้�นักเรียนสีดำ� (รองเท้�หนัง)

7.		 กระเป๋�		 ต�มแบบที่โรงเรียนกำ�หนด
8.		 เสื้อกันหน�ว	 ต�มแบบที่โรงเรียนกำ�หนด 
9.	 เครื่องประดับ	 ไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด

หม�ยเหตุ	: ในกรณีที่นักเรียนต้องก�รใช้ถุงน่องในฤดูหน�วใช้สีเนื้อล้วนเท่�นั้น
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ก�รม�เรียน	ก�รล�	และก�รเข้�ห้องเรียน
Attendance,	Absence	and	Entering	the	Classroom

ก�รรักษ�เวล�ในก�รเข้�เรียน		Being	on	time	in	the	Classroom
 1. นักเรียนต้องม�โรงเรียนให้ทันเข้�แถวเค�รพธงช�ติเวล� 07.55 น. 
 2. นักเรียนที่ผู้ปกครองนำ�รถเข้�ม�รับ - ส่ง ภ�ยในบริเวณโรงเรียน ให้จอดรถรับ-ส่ง ในบริเวณที่โรงเรียนกำ�หนดให้  
เพื่อคว�มปลอดภัยจ�กอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
 3. นำ�กระเป๋�ไปเก็บไว้ที่ห้องเรียนให้เรียบร้อยแล้วลงม�บริเวณด้�นล่�งอ�ค�ร
 4. เมื่อนักเรียนม�ถึงโรงเรียนแล้วไม่อนุญ�ตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนจนถึงเวล�เลิกเรียน ยกเว้นได้รับอนุญ�ตจ�ก
ท�งโรงเรียน
 5. เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญ�ณเข้�แถวเวล� 07.55 น. ต้องหยุดทำ�กิจกรรมทุกอย่�ง แล้วรีบเข้�แถวให้เรียบร้อยเพื่อ
เตรียมตัวทำ�กิจกรรมหน้�เส�ธง
 6. เมื่อนักเรียนม�ไม่ทันเข้�แถวระหว่�งเวล� 07.55 - 08.00 น. ให้เข้�แถวอยู่ในกลุ่มที่นักเรียนม�ส�ย และอยู่ในคว�ม
ดูแลของครูเวรที่ประตู 2 โดยปฏิบัติดังนี้
  6.1 เข้�แถวบริเวณท�งเข้� (ประตู 2) ร่วมเค�รพธงช�ติ และทำ�กิจกรรมหน้�เส�ธงจนเสร็จ
  6.2 ลงชื่อม�ส�ยที่ครูเวร
  6.3 นักเรียนที่ม�โรงเรียนหลังเวล� 08.15 น. เป็นต้นไป ให้ม�ขอรับใบอนุญ�ตเข้�ห้องเรียนที่ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน
  6.4 นำ�ใบอนุญ�ตก�รเข้�ชั้นเรียนส่งครูประจำ�ชั้น/ประจำ�วิช�

ก�รขออนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียน	Request	Permission	to	Leave	the	School	Campus
 นักเรียนที่ล�ออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องปฏิบัติตนดังนี้
  1.   เม่ือนักเรียนมีคว�มจำ�เป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีเหตุอันควร และได้รับอนุญ�ตก่อนทุกคร้ัง โดยมีผู้ปกครอง
ม�รับ และขอรับใบอนุญ�ตที่ห้องฝ่�ยธุรก�ร - ก�รเงิน
  2.   ให้นักเรียนแสดงใบอนุญ�ตต่อเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย
  3.   ให้นักเรียนนำ�ใบอนุญ�ตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวไปในขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน เพ่ือแสดงว่� ได้รับอนุญ�ต
จ�กโรงเรียนแล้ว
  4.   ก�รกลับเข้�ม�โรงเรียนให้นำ�ใบขออนุญ�ตออกนอกโรงเรียนม�ส่งที่ห้องฝ่�ยกิจก�รนักเรียน
  5.   ห�กนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยพลก�รถือว่�หนีเรียน

ตัวอย่�งใบขออนุญ�ตออกนอกโรงเรียน	และใบอนุญ�ตเข้�ห้องเรียน
Sample	of	Permission	to	Leave	the	School	and	Permission	Slip	to	Enter	the	Classroom

หม�ยเหต ุ 1. ขอผู้ปกครองทุกท่�นออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่�งเวล� 08:30 น. ถึง 15:00 น. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วม 
  กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนอย่�งเต็มที่
 2. กรณีฝ�กของให้นักเรียนท�งโรงเรียนอนุญ�ตให้ฝ�กเฉพ�ะย�รักษ�โรค ได้ที่ห้องธุรก�ร - ก�รเงินเท่�นั้น  
  เพื่อฝึกคว�มรับผิดชอบให้กับนักเรียน
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ก�รขออนุญ�ตล�
Leave	of	Absence	Permission

1. ก�รล�ป่วย
 1.1 แจ้งกับครูประจำ�ชั้นท�งโทรศัพท์ ห�กติดต่อครูประจำ�ชั้นไม่ได้ให้แจ้งฝ่�ยกิจก�รนักเรียน หม�ยเลขโทรศัพท์ 
0-5325-2565 ต่อ 501 ก่อนเวล� 08.30 น.
 1.2 ส่งใบล�ที่ครูประจำ�ชั้นในวันที่นักเรียนกลับม�เรียนเพื่อเป็นหลักฐ�นก�รล�ป่วย
 1.3 ก�รล�ป่วย 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
2. ก�รล�กิจ
 2.1 เมื่อนักเรียนทร�บล่วงหน้�ว่�จะต้องล�กิจ ให้นักเรียนส่งใบล�ที่ครูประจำ�ชั้นทร�บล่วงหน้� อย่�งน้อย 1 วัน
 2.2 กรณีไม่ทร�บล่วงหน้�ให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำ�ช้ันท�งโทรศัพท์ ห�กติดต่อครูประจำ�ช้ันไม่ได้ให้แจ้ง 
ฝ่�ยกิจก�รนักเรียนหม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5325-2565 ต่อ 501 ก่อนเวล� 08.30 น.

หม�ยเหตุ ใบล�ทุกประเภทผู้ปกครองต้องลงชื่อรับรองด้วยทุกครั้ง

ก�รล�พักเรียน
Student’	s	Study	Leave
 1. นักเรียนที่มีคว�มประสงค์ที่จะล�พักก�รเรียน ให้ผู้ปกครองติดต่อขอยื่นคำ�ร้องได้ที่ห้องทะเบียนและวัดผล เพื่อนำ�
เสนอต่อคณะกรรมก�รพิจ�รณ� ก�รล�พักก�รเรียนมี 2 กรณี คือ
  กรณีที่ 1 ก�รล�พักก�รเรียน เพื่อไปต่�งประเทศในโครงก�รแลกเปลี่ยนต่�ง ๆ ต้องถ่�ยสำ�เน�หรือเอกส�รที่แสดงว่�
นักเรียนเป็นผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�รจ�กหน่วยง�นที่จัด นำ�ม�แสดงประกอบด้วย
  กรณีที่ 2 ก�รล�พักเนื่องจ�กป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ม�ประกอบคำ�ร้อง
 2. โรงเรียนอนุญ�ตให้ล�พักก�รเรียนได้ในอัตร�สูงสุด 1 ปีก�รศึกษ�เท่�นั้น (เฉพ�ะร�ยที่มีเหตุผลคว�มจำ�เป็นเพียงพอ)
 3. ก�รล�พักก�รเรียนนักเรียนจะต้องไม่ค้�งชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รเรียน เพื่อเป็นก�รรักษ�สถ�นภ�พก�รเป็นนักเรียน
 4. ก�รกลับเข้�ม�เรียนหลังจ�กก�รล�พักก�รเรียน ให้ผู้ปกครองนำ�นักเรียนม�ร�ยง�นตัวที่ห้องธุรก�ร-ก�รเงิน และฝ่�ย
ทะเบียนและวัดผล เพื่อขอกลับเข้�ม�เรียนต�มปกติ

ตัวอย่�งใบล�หยุดเรียน		
A	Sample	of	the	Leave	of	Absence	Form
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ก�รขอย้�ยนักเรียนระหว่�งปีก�รศึกษ�	
Student	Transfer	Application		During	Academic	Year
 นักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตร แต่ประสงค์จะขอย้�ยนักเรียนไปศึกษ�ต่อสถ�นศึกษ�อื่น ให้ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนดังนี้
 1. ผู้ปกครองกรอกข้อมูลในแบบคำ�ร้อง (แบบ บค.19) แบบคำ�ร้องขอย้�ยนักเรียน ที่ห้องทะเบียนและวัดผล
 2. ยื่นเอกส�รดังกล่�วที่ห้องก�รเงิน เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ง�นก�รเงินตรวจสอบค่�ธรรมเนียมก�รเรียน
 3. นำ�เอกส�รที่ผ่�นก�รตรวจสอบค่�ธรรมเนียมก�รเรียนพร้อมรูปถ่�ยขน�ด 1 นิ้ว ยื่นท่ีฝ่�ยทะเบียนและวัดผล  
เพื่อดำ�เนินก�รจัดทำ�เอกส�ร ปพ. ต่�ง ๆ ให้กับนักเรียน 
 4. ผู้ปกครองม�รับเอกส�รหลังยื่นคำ�ร้อง 3 วันทำ�ก�ร 
 ข้อควรระวัง ก�รขอย้�ยนักเรียนกรณีที่ยังไม่จบหลักสูตร นักเรียนจะต้องติดต่อยื่นคำ�ร้องขอย้�ยนักเรียนและต้องระบุ
ชื่อ โรงเรียนที่จะไปศึกษ�ต่อที่แน่นอนก่อน วันที่ 30 เมษ�ยน ห�กพ้นจ�กวันที่ 30 เมษ�ยน จะต้องเสียค่�ธรรมเนียมก�รเรียน 
ต�มระเบียบของท�งร�ชก�ร หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน

ก�รจำ�หน่�ยนักเรียน 
Termination	of	Being	Students	in	the	School
 โรงเรียนจะจำ�หน่�ยนักเรียนออกด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ดังนี้
 1. จบก�รศึกษ� (Graduated)
 2. ขอย้�ยนักเรียน (Transferred School)
 3. เสียชีวิต (Death)
 4. โรงเรียนจำ�หน่�ยออก (Expulsion)

ระเบียบก�รเข้�แถวและเดินแถว	
Lining	–	up	and	Walking	Rules

 1. ก�รเดินแถวขึ้นชั้นเรียนให้เดินอย่�งเป็นระเบียบ นักเรียนต้องไม่เล่นและไม่คุยกันโดยมีครูคอยดูแลนักเรียน
 2. เมื่อมีก�รเปลี่ยนสถ�นที่เรียน นักเรียนต้องเดินแถวให้เป็นระเบียบไม่เล่นและไม่คุยกัน

ก�รดูแลรักษ�ส�ธ�รณสมบัติของโรงเรียน	
Care	and	Reservation	of	the	School’s	Public	Property

 1. นักเรียนต้องช่วยกันรักษ�คว�มสะอ�ดของห้องเรียน อ�ค�รเรียนและบริเวณโรงเรียนให้สะอ�ด 
 2. นักเรียนต้องช่วยกันรักษ�คว�มสะอ�ดของห้องเรียนและทรัพย์สินต่�ง ๆ ของห้องเรียนให้อยู่ในสภ�พดีและเรียบร้อยอยู่เสมอ
 3. ไม่ขีดเขียนและทำ�ล�ยโต๊ะ เก้�อ้ี ฝ�ผนัง ประตู หน้�ต่�งของห้องเรียน ห้องปฏิบัติก�รต่�ง ๆ และห้องน้ำ�ให้ชำ�รุดเสียห�ย
 4. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่�เสียห�ยและรับโทษต�มที่กำ�หนดจ�กท�งโรงเรียนในกรณีทำ�ล�ยทรัพย์สินของท�งโรงเรียน
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ระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของโรงเรียน	
School	Security	System

	 ก�รดูแลด้�นก�รจร�จร	Overseeing	School	Traffic
 1. ติดบัตรเข้� - ออก ที่บริเวณกระจกด้�นขว�ล่�ง
 2. ผู้ม�ติดต่อกับท�งโรงเรียนในเวล�ทำ�ก�ร คือเวล� 08.15 - 15.15 น. และไม่มีบัตรอนุญ�ตเข้� – ออก ขอคว�มกรุณ�
แลกบัตรกับเจ้�หน้�ที่ดูแลก�รจร�จรภ�ยในโรงเรียนก่อนเข้�และออกจ�กโรงเรียนทุกครั้ง
 3. จอดรถรับ – ส่งนักเรียนตรงบริเวณที่กำ�หนดไว้
 4. ปฏิบัติต�มกฎและเครื่องหม�ยจร�จรอย่�งเคร่งครัด
 5. เชื่อฟังคำ�แนะนำ�และปฏิบัติต�มเจ้�หน้�ที่ของโรงเรียนอย่�งเคร่งครัด
 6. ขับรถด้วยคว�มระมัดระวัง คว�มเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 7. งดใช้แตรภ�ยในบริเวณโรงเรียน
 8. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดในบริเวณโรงเรียน
 9. ข้�มถนนโดยใช้ท�งม้�ล�ย / สะพ�นลอย
 10. ผู้ปกครองและนักเรียน ที่ข้�มถนนเข้�ประตู 1 ให้ใช้สะพ�นลอย

	 ก�รดูแลด้�นอุบัติเหต ุIn case of Accidents
           กรณีเกิดอุบัติเหตุภ�ยในบริเวณโรงเรียน มีข้อปฏิบัติดังนี้
 1. แจ้งครูที่อยู่ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ 
 2. ครูนำ�นักเรียนส่งห้องพย�บ�ล
 3. ครูพย�บ�ลทำ�ก�รปฐมพย�บ�ลและ ส่งนักเรียนกลับห้องเรียนพร้อมใบแจ้งก�รรักษ�พย�บ�ลเบื้องต้น 
 4. กรณีที่เกินขอบเขตก�รปฐมพย�บ�ล ครูพย�บ�ลส่งนักเรียนไปโรงพย�บ�ลที่ได้ทำ�ประกันอุบัติเหตุไว้พร้อมติดต่อครู
ประจำ�ชั้นและผู้ปกครองให้รับทร�บ (มีวงเงินในก�รรักษ�พย�บ�ลครั้งละไม่เกิน 12,000 บ�ท)

	 ก�รดูแลกรณีของสูญห�ย	In	Case	of	Loss  
  กรณีของสูญห�ยควรปฏิบัติ ดังนี้
 1. แจ้งครูประจำ�ชั้น หรือครูที่ปฏิบัติหน้�ที่บริเวณนั้น หรือคณะกรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น หรือหัวหน้�ง�นสวัสดิภ�พ
คว�มปลอดภัยและจร�จร
 2. ติดต่อขอดูของสูญห�ยที่ธน�ค�รคว�มดี (วันจันทร์-ศุกร์ เวล� 07.30-08.00 น. และ 11.30-13.00 น.) หรือ 
ห้องกิจก�รนักเรียนในเวล�ทำ�ก�ร
 3. เมื่อพบของที่สูญห�ยให้ติดต่อรับของกับครูที่ดูแลพร้อมลงชื่อรับสิ่งของ
 4. กรณีไม่พบของที่สูญห�ยให้ยื่นเร่ืองขอดูเทปบันทึกภ�พกล้องวงจรปิดที่หัวหน้�ง�นสวัสดิภ�พคว�มปลอดภัยและ
จร�จร หรือคณะกรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้นเพื่อพิจ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม
 5. รอก�รแจ้งผลก�รติดต�มจ�กเจ้�หน้�ที่หรือผู้รับเรื่อง
 

 	หม�ยเหตุ	 เพื่อคว�มปลอดภัยในทรัพย์สินของนักเรียน  ไม่ควรนำ�เครื่องประดับ ของมีค่�หรือโทรศัพท์มือถือม�โรงเรียน 
เพร�ะจะทำ�ให้เกิดสูญห�ยได้ ถ้�นักเรียนคนใดฝ่�ฝืนระเบียบ ท�งโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่�กรณีใด ๆ
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อ�ค�รสถ�นที่		ห้องประกอบก�รและก�รให้บริก�รอื่น	ๆ
Operations	and	Services	Office	Building

อ�ค�รเซนต์ค�เบรียล	Saint	Gabriel	Building
 อ�ค�ร 2 ชั้น  ชั้น 1 เป็นห้องอ�ห�รสำ�หรับนักเรียน ชั้นลอยเป็นห้องอ�ห�รสำ�หรับครู ชั้น 2 เป็นห้องโถงขน�ดใหญ่
ส�ม�รถรองรับนักเรียนได้ทั้งโรงเรียนในก�รประชุม จัดกิจกรรมและง�นพิธี รวมถึงเป็นสน�มกีฬ�แบดมินตัน ปิงปอง และ
บริก�รออกกำ�ลังก�ยเครื่องเล่นฟิสเนส  

อ�ค�รอัสสัมชัญ		Assumption	Building
 อ�ค�ร 4 ชั้นใช้จัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนของนักเรียนระดับชั้นป. 1 - ป. 6 เป็นห้องโถงขน�ดใหญ่ที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์เทคโนโลยีมัลติมีเดียเต็มรูปแบบส�ม�รถรองรับนักเรียนได้ทั้งระดับชั้น ซึ่งท�งโรงเรียนได้จัดค�บเรียนให้นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นได้เรียนรู้และทำ�กิจกรรมร่วมกัน

ห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์	Science	Laboratory
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม มีห้องปฏิบัติก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ และห้องเรียนทดลองวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับ
จัดก�รเรียนสอนในวิช�วิทย�ศ�สตร์ ภ�ยในห้องเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์ทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์ ซ่ึงท�งโรงเรียนได้จัด
ทำ�ต�ร�งในก�รใช้ห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์ คือ   
 1. ห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์ 1 และห้องเรียนทดลองวิทย�ศ�สตร์ ตั้งอยู่ชั้น 3 อ�ค�รเซนต์หลุยส์ ม�รีย์ ใช้สอนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 - 6
 2. ห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์ 2 ตั้งอยู่ชั้น 2 อ�ค�รส�มัคคีนฤมิต ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 - 6 
 เปิดใช้ทำ�ก�รสอนในเวล�เรียนปกติ นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รได้เฉพ�ะเมื่อมีครูผู้สอนดูแล นอกเวล�เรียนส�ม�รถเข้�
ใช้ได้เมื่อได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	Computer	Room
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผกประถม มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำ�นวน 3 ห้อง ตั้งอยู่ในอ�ค�รเซนต์หลุยส์ ม�รีย์ ภ�ยใน
ห้องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
 1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 - 5 จำ�นวน 60 เครื่อง
 2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที 1 - 5 จำ�นวน 58 เครื่อง
 3. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Macintosh ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 และนักเรียน English Program 
จำ�นวน 58 เครื่อง
   เปิดใช้ทำ�ก�รสอนในเวล�เรียนปกติ นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รได้เฉพ�ะเมื่อมีครูผู้สอนดูแล นอกเวล�เรียนส�ม�รถเข้�
ใช้ได้เมื่อได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น

ห้องเรียนดนตรีส�กล	Music	Room
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม มีห้องเรียนดนตรีส�กลตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อ�ค�รอัสสัมชัญ จำ�นวน 2 ห้อง และอ�ค�ร
เซนต์ค�เบรียล จำ�นวน 6 ห้อง ดังนี้
 1. ห้องเปียโน 1 ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 - 6
 2. ห้องคีย์บอร์ด ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 - 3 
  เปิดใช้ทำ�ก�รสอนในเวล�เรียนปกติ นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รได้เฉพ�ะเมื่อมีครูผู้สอนดูแล นอกเวล�เรียนส�ม�รถ 
เข้�ใช้ได้เมื่อได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น
 3. ห้องเรียนเปียโน 1-6 อ�ค�รเซนต์ค�เบรียลใช้สอนเสริมพิเศษสำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-6
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ห้องเรียนดนตรีไทย	Thai	Music	Room
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม มีห้องเรียนดนตรี ตั้งอยู่ชั้น 3 อ�ค�รม�รีย์ ภ�ยในห้องประกอบด้วยเครื่องดนตรี
ต่�ง ๆ ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 - 6 
  เปิดใช้ทำ�ก�รสอนในเวล�เรียนปกติ นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รได้เฉพ�ะเมื่อมีครูผู้สอนดูแล นอกเวล�เรียนส�ม�รถเข้�
ใช้ได้เมื่อได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น

ห้องน�ฏศิลป์	Thai	Dance	Room
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม มีห้องเรียนน�ฏศิลป์ จำ�นวน 2 ห้อง
 1. ห้องน�ฏศิลป์ 1 ตั้งอยู่ชั้น 1 อ�ค�รประกอบ ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 - 3 
 2. ห้องน�ฏศิลป์ 2 ตั้งอยู่ภ�ยในอ�ค�รสระว่�ยน้ำ�ซีเมออน 1932 ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 - 6 
  เปิดใช้ทำ�ก�รสอนในเวล�เรียนปกติ นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รได้เฉพ�ะเมื่อมีครูผู้สอนดูแล นอกเวล�เรียนส�ม�รถเข้�
ใช้ได้เมื่อได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น

ห้องเรียนศิลปะ	Art	Room
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม มีห้องเรียนศิลปะ จำ�นวน 3 ห้อง ดังนี้
 1. ห้องศิลปะ 1 ตั้งอยู่ชั้น 1 อ�ค�รประกอบ ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 - 3
 2. ห้องศิลปะ 2 ตั้งอยู่ภ�ยในอ�ค�รสระว่�ยน้ำ�ซีเมออน 1932 ใช้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 - 6
   เปิดใช้ทำ�ก�รสอนในเวล�เรียนปกติ นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รได้เฉพ�ะเมื่อมีครูผู้สอนดูแล นอกเวล�เรียนส�ม�รถเข้�
ใช้ได้เมื่อได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น

ห้องเรียนภ�ษ�จีน	Chinese	Language	Room
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม มีห้องเรียนภ�ษ�จีน ตั้งอยู่ภ�ยในอ�ค�รสระว่�ยน้ำ�ซีเมออน 1932  มีจำ�นวน 3 
ห้อง ใช้ในก�รเรียนก�รสอนวิช�ภ�ษ�จีนให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 - 6 
   เปิดใช้ทำ�ก�รสอนในเวล�เรียนปกติ นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รได้เฉพ�ะเมื่อมีครูผู้สอนดูแล นอกเวล�เรียนส�ม�รถเข้�
ใช้ได้เมื่อได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น

สระว่�ยน้ำ�ซีเมออน	1932	Simeon	1932	Swimming	Pool
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ได้เปิดสระว่�ยน้ำ�ซีเมออน 1932 ในก�รเรียนก�รสอนว่�ยน้ำ� วิช�พลศึกษ�  
รวมถึงก�รให้บริก�รใช้สระว่�ยน้ำ� โดยมีข้อปฏิบัติในก�รใช้สระว่�ยน้ำ� ดังนี้
 1. แสดงบัตรสม�ชิกก่อนใช้บริก�รสระว่�ยน้ำ�ทุกครั้ง
 2. ผู้ใช้สระว่�ยน้ำ�อ�ยุต่ำ�กว่� 7 ปีต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วย
 3. ถอดถุงเท้� รองเท้�และล้�งตัวก่อนเข้�ในบริเวณสระว่�ยน้ำ�ทุกครั้ง
 4. แต่งก�ยด้วยชุดว่�ยน้ำ�ที่สะอ�ด ต้องสวมหมวกทุกครั้งขณะลงสระว่�ยน้ำ�
  5. ห้�มนำ�อ�ห�ร ขนม และเครื่องดื่มเข้�ไปรับประท�นในบริเวณสระว่�ยน้ำ�
 6. ห้�มนำ�วัสดุที่ทำ�จ�กแก้ว ของแข็งและของมีคมเข้�ในบริเวณสระว่�ยน้ำ�
 7. ห้�มนำ�เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้�ในบริเวณสระว่�ยน้ำ�
 8. ห้�มสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่�ยน้ำ�
 9. ห้�มนำ�สัตว์เลี้ยงเข้�ในอ�ค�รสระว่�ยน้ำ�
 10.  ห้�มสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงในสระว่�ยน้ำ�
 11.  ไม่บ้วนน้ำ�ล�ย เสมหะ หรือ ปัสส�วะลงในสระว่�ยน้ำ�และบริเวณรอบสระว่�ยน้ำ�
 12.  ไม่วิ่งเล่นหรือกระโดดในบริเวณสระว่�ยน้ำ� ถ้�เกิดอุบัติเหตุท�งสระจะไม่รับผิดชอบ
 13.  ทรัพย์สินเครื่องประดับของมีค่� ของผู้ใช้บริก�รชำ�รุดเสียห�ยหรือสูญห�ยท�งสระฯ จะไม่รับผิดชอบ
 14. ผู้ที่มีบ�ดแผล มีประจำ�เดือน โรคผิวหนัง โรคที่ติดต่อท�งน้ำ� ห้�มใช้บริก�รสระว่�ยน้ำ�
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 15. เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ใช้บริก�รรีบแจ้งเจ้�หน้�ที่ทันที
 16. ผู้ใช้สระว่�ยน้ำ�ต้องเชื่อฟังคำ�ตักเตือนของเจ้�หน้�ที่สระว่�ยน้ำ�
 17. ผู้ใช้บริก�รสระว่�ยน้ำ�ทำ�ทรัพย์สินชำ�รุดเสียห�ย จะต้องชดใช้ค่�เสียห�ยให้เพียงพอต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น
 18. ผู้ใช้บริก�รสระว่�ยน้ำ�ต้องปฏิบัติต�มระเบียบของสระว่�ยน้ำ� ห�กฝ่�ฝืนเมื่อเกิดเหตุ ท�งสระว่�ยน้ำ�จะไม่รับผิดชอบ 
ไม่ว่�กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ศูนย์พัฒน�ศักยภ�พท�งก�รคิด	(Yes!	Genius)
 ท�งโรงเรียนมีระบบค้นห�และส่งเสริมศักยภ�พพิเศษของนักเรียน โดยได้จัดให้มีศูนย์พัฒน�ศักยภ�พท�งก�รคิด  
(Yes! Genius) ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 2 อ�ค�รเซนต์หลุยส์ ม�รีย์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในก�รค้นห�อัจฉริยภ�พและคว�มถนัด และ
เติมเต็มเพื่อให้นักเรียนมีทักษะครบทุกด้�น ซึ่งประกอบด้วย 9 แหล่งก�รเรียนรู้ ดังนี้
 1. ฐ�นพัฒน�ทักษะก�รคิด-คำ�นวณ Mathematical Skills เน้นพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รคิด ก�รวิเคร�ะห์ ก�รว�งแผน  
ก�รแก้ปัญห� ตลอดจนนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต โดยเน้นทักษะท�งก�รคำ�นวณด้�นต่�ง ๆ ก�รใช้หลักก�รและเหตุผล
 2. ฐ�นพัฒน�ทักษะคว�มคิดสร้�งสรรค์ Creative Thinking เน้นกระตุ้นจินตน�ก�ร คว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ของเด็ก 
ตลอดจนส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะที่แปลกใหม่จ�กจินตน�ก�รได้ ฝึกกล้�มเนื้อมือ ส�ยต� และประส�ทสัมผัส
 3. ฐ�นพัฒน�ทักษะด้�นสังคม ชีวิต และสิ่งแวดล้อม Social Learning ช่วยเสริมสร้�งประสบก�รณ์จ�กก�รศึกษ�
เหตุก�รณ์ในประวัติศ�สตร์ ภูมิศ�สตร์ สังคมภ�ยในประเทศ ก�รเปลี่ยนแปลงท�งภูมิศ�สตร์ของโลก ตลอดจนตระหนักถึงผล 
กระทบที่เกิดขึ้นต่อโลก
 4. ฐ�นพัฒน�ทักษะด้�นภ�ษ� Languages & Communication เน้นก�รช่วยพัฒน�ทักษะในด้�นก�รใช้ภ�ษ� หลัก
ก�รใช้ภ�ษ� ก�รสื่อส�รทั้งฟัง พูด อ่�น เขียน ภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�ต่�งประเทศอื่น ๆ เพื่อนักเรียนส�ม�รถนำ�
คว�มรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 5. ฐ�นพัฒน�ทักษะก�รใช้องค์คว�มรู้อย่�งมีเหตุผล Rational and Reasonable Thinking ช่วยเสริมสร้�งประสบก�รณ์
ให้เข้�ใจเกี่ยวกับปร�กฏก�รณ์ท�งธรรมช�ติ เทคโนโลยีต่�ง ๆ ที่เกิดจ�กก�รนำ�คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ไปประยุกต์ ตลอดจน
นำ�คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน โดยเน้น ก�รสังเกต วิเคร�ะห์ ก�รทดลองจ�กสิ่งที่นักเรียนสนใจ 
รวมถึงจ�กตัวอย่�งต่�ง ๆ
 6. ฐ�นพัฒน�อ�รมณ์และสติปัญญ� Emotional Development เน้นก�รช่วยพัฒน�ท�งด้�นอ�รมณ์และจิตใจ คว�ม
ฉล�ดท�งด้�นอ�รมณ์ ทำ�ให้ส�ม�รถเข้�ใจอ�รมณ์ตนเอง รับฟังคว�มเห็นจ�กบุคคลอื่น ตลอดจนห�แนวท�งในก�รแก้ไข
ปัญห� เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่�งมีคว�มสุข เน้นก�รสร้�งและรักษ�คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งเพื่อน รวมทั้งพัฒน�ทักษะท�ง
ด้�นสังคม ด้�นมนุษยสัมพันธ์ และก�รดำ�เนินง�นเป็นกลุ่มและก�รเสนอคว�มคิดเห็น และรับฟังคว�มเห็นจ�กบุคคลอื่น
 7. ฐ�นพัฒน�ทักษะด้�นก�รคิดวิเคร�ะห์ Logical Thinking เน้นฝึกก�รสังเกต ก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รให้เหตุผล ตลอดจน
ก�รว�งแผนในก�รแก้ปัญห� กระตุ้นให้นักเรียนสร้�งกรอบคว�มคิดผ่�นก�รสร้�งสรรค์ผลง�นด้วยตนเอง โดยอ�ศัยคว�มรู้จ�ก
แขนงต่�ง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนม�
 8. ฐ�นพัฒน�ทักษะด้�นก�รปฏิสัมพันธ ์ Interpersonal Intelligence เน้นก�รใช้บทบ�ทสมมติที่ท้�ท�ยคว�มคิดใน
ก�รว�งแผนก�รคิดคำ�นวณในก�รเลือกซื้อสินค้�อย่�งช�ญฉล�ด ตลอดจนนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
 9. ฐ�นพัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยี Technological Innovation เน้นก�รเปิดกว้�งท�งคว�มคิด และก�รสื่อส�รของ
นักเรียน ทำ�ให้ส�ม�รถเข้�ใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ตลอดจนส�ม�รถนำ�เทคโนโลยีไปใช้อย่�งเหม�ะสม และเรียนรู้ผ่�นระบบ  
E-Learning
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ศูนย ์Child		Learning		Development	Centre
 ศูนย์ Child  Learning  Development Centre ตั้งอยู่ชั้น 2 อ�ค�รเซนต์หลุยส์ม�รีย์ ศูนย์ที่จะช่วยเพื่อรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผลคว�มสนใจ และบันทึกพฤติกรรมก�รเรียนรู้ของนักเรียนเป็นร�ยบุคคล และส่งเสริมและประส�นง�นให้ผู้เรียนได้
รับก�รพัฒน�ศักยภ�พพิเศษในแต่ละด้�น โดยอนุญ�ตให้เข้�ใช้เฉพ�ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1
 Child  Learning  Development Centre ประกอบไปด้วย 9 แหล่งเรียนรู้ ดังนี้
 1. คว�มฉล�ดท�งด้�นภ�ษ� (Linguistic intelligence) คว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�สื่อส�รกับผู้อื่นได้ดี ผ่�นก�ร
พูด ก�รอ่�น และก�รเขียน เช่น ชอบเล่�นิท�นมีคว�มส�ม�รถในก�รพูด ก�รอ่�น และก�รเขียน เช่น ชอบเล่�นิท�น มีคว�ม
ส�ม�รถในก�รพูดและลำ�ดับเรื่องร�วต่�ง ๆ ได้ดี ส�ม�รถจับใจคว�มของเรื่องที่อ่�นได้ดี ส�ม�รถใช้ภ�ษ�เขียนได้ดี หรือเป็นคน
เจ้�บทเจ้�กลอน
 2. คว�มฉล�ดท�งด้�นตรรกะและคณิตศ�สตร์ (Logical-mathematic intelligence) คว�มส�ม�รถในก�รนำ�ตรรกะ
ม�แก้ไขปัญห� จำ�แนกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่�งเป็นระเบียบแบบแผนได้ นอกจ�กนั้น ยังชื่นชอบก�รแก้โจทย์คณิตศ�สตร์ และเรียนรู้
ปร�กฏก�รณ์ท�งวิทย�ศ�สตร์ต่�ง ๆ อีกด้วย เด็กที่ฉล�ดท�งด้�นนี้จะชอบเล่นเกมส์ที่ต้องแก้ปัญห�ทุกชนิด และส�ม�รถเชื่อม
โยงเหตุและผลของสิ่งต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่�งไม่ย�กเย็นนัก
 3. คว�มฉล�ดท�งด้�นมิติสัมพันธ์และจินตภ�พ (Spatial intelligence) คว�มส�ม�รถในเรื่องก�รมองเห็นสิ่งต่�ง ๆ 
และนำ�ไปสร้�งเป็นภ�พในสมองได้ ส�ม�รถจดจำ�และเรียนรู้เป็นภ�พแทนที่จะจดจำ�เป็นคำ�พูด เด็กที่มีคว�มฉล�ดท�งด้�นมิติ
สัมพันธ์และจินตภ�พจะชอบว�ดรูป ชอบทำ�ศิลปะประดิษฐ์ ชอบปั้น ชอบเล่นเกมตัวต่อ จิ๊กซอว์ และสนุกกับก�รจดจำ�เส้นท�ง
ต่�ง ๆ
 4. คว�มฉล�ดท�งด้�นดนตรี (Musical intelligence) คว�มส�ม�รถในก�รแสดงออกท�งด้�นดนตรี เช่น ก�รร้องเพลง 
ก�รเล่นดนตรี และก�รสร้�งสรรค์ผลง�นเพลง 
 5. คว�มฉล�ดท�งด้�นก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ย (Bodily-kinesthetic intelligence) คว�มส�ม�รถในก�รแสดงคว�มรู้สึก
นึกคิดโดยใช้ร่�งก�ย มีคว�มคล่องแคล่วในก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ย
 6. คว�มฉล�ดท�งด้�นมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal intelligence) เด็กที่ฉล�ดด้�นนี้จะมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม พวก
เข�จึงเป็นคนที่มีเพื่อนม�ก ชอบทำ�ง�นร่วมกับคนอื่น และมีคว�มส�ม�รถในก�รเป็นผู้นำ�สูง
 7. คว�มฉล�ดท�งด้�นก�รเข้�ใจตนเอง (Intrapersonal intelligence) คว�มส�ม�รถในก�รรู้จักและยอมรับตนเองต�ม
คว�มเป็นจริง ภ�คภูมิใจในตนเอง รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้�ใจคว�มรู้สึกของตนเองได้ดี เด็ก ๆ ที่มีคว�มฉล�ดท�งด้�น
ก�รเข้�ใจตนเอง จะมีคว�มมั่นใจ ชอบทำ�สิ่งต่�งๆ ด้วยตนเอง และยอมรับคว�มผิดพล�ดที่เกิดจ�กก�รตัดสินใจของตนได้
 8. คว�มฉล�ดท�งด้�นธรรมช�ติ (Naturalistic intelligence) คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ใจระบบธรรมช�ติ รู้จักธรรมช�ติ
ของพืชและสัตว์ สนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ปร�กฏก�รณ์ต�มธรรมช�ติ และระบบนิเวศวิทย� เด็ก ๆ ที่มีคว�มฉล�ดท�งด้�น
ธรรมช�ติ
 9. คว�มฉล�ดท�งด้�นจิตวิญญ�ณและก�รดำ�รงอยู่ของชีวิตหรือคว�มฉล�ดในก�รคิดใคร่ครวญ (Spiritual / Existential  
intelligence) คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงจิตวิญญ�ณและ สัจธรรมในก�รดำ�เนินชีวิต คว�มคิด สงสัยใคร่รู้ในเรื่องคว�มเป็นไป
ของชีวิตชีวิตหลังคว�มต�ยเรื่องเหนือจริง มิติลึกลับจิตใคร่ครวญในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รมีชีวิตต�มคว�มช่�งสงสัยของตน ต้องก�ร 
ค้นห�คำ�ตอบเกี่ยวกับก�รคงอยู่
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Montfort College Primary Section

ศูนย์พัฒน�ศักยภ�พท�งก�รคิด และ ศูนย์ Child  Learning  Development Centre มีข้อปฏิบัติในก�รใช้บริก�ร ดังนี้
 1. ผู้ใช้บริก�รแต่งก�ยสุภ�พเรียบร้อย
 2. ไม่นำ�อ�ห�รเครื่องดื่มม�รับประท�นในห้อง
 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 4. เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ จัดโต๊ะ เก้�อี้ เข้�ที่ให้เรียบร้อยหลังจ�กก�รใช้บริก�รทุกครั้ง
 5. ไม่นำ�สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ออกนอกห้อง
 6. ช่วยกันดูแลรักษ�คว�มสะอ�ดของห้อง

ห้อง	MCP	Genius	Kids	(Math)	
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม มีโครงก�รส่งเสริมและสร้�งนักเรียนให้มีอัจฉริยภ�พท�งคณิตศ�สตร์ โดยจัดให้
มีก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์อย่�งเข้มข้นกับนักเรียนที่ผ่�นก�รทดสอบเข้�ร่วมโครงก�ร เปิดดำ�เนินก�รสอนต�มต�ร�งที่ครู
ผู้สอนจัดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ห้องเรียน MCP Genius Kids (Math) นี้ตั้งอยู่ภ�ยในสระว่�ยน้ำ�ซีเมออน 1932  เปิดใช้
ทำ�ก�รสอนในเวล�เรียนปกติ นักเรียนส�ม�รถใช้บริก�รได้เฉพ�ะเมื่อมีครูผู้สอนดูแล นอกเวล�เรียนส�ม�รถเข้�ใช้ได้เมื่อได้รับ
อนุญ�ตเท่�นั้น

ห้องสมุด	School	Library
 ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย  แผนกประถม  ตั้งอยู่ชั้น 1 อ�ค�รเซนต์หลุยส์ ม�รีย์  มีก�รจัดเก็บหนังสือต�มหมวด
หมู่ระบบทศนิยมดิวอี้  แบ่งเป็น  10 หมวดหมู่  ภ�ยในห้องสมุดประกอบไปด้วย  มุมอ่�นหนังสือทั่วไป  มุมอ้�งอิง  มุมครู   
มุมว�รส�รนิตยส�ร  มุมหนังสือภ�ษ�อังกฤษ  มุมสืบค้นข้อมูล  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ Macintosh  โดยห้องสมุดได้กำ�หนด
เวล�ให้บริก�ร ดังนี้
  บริก�รอ่�น วันจันทร์–วันศุกร์  เวล� 07.20–16.45 น. 
   วันเส�ร์ ช่วงเช้�  เวล� 08.20-11.00 น. ช่วงบ่�ย เวล� 13.15-15.30 น.
  บริก�รยืม–คืน  วันจันทร์–วันศุกร์  เวล� 07.20–16.45 น. 
  เวล�ให้บริก�รสำ�หรับผู้ปกครอง
   ช่วงเช้�  เวล� 07.20-07.50 น. ช่วงเย็น เวล� 15.30-16.45 น.
ผู้มีสิทธิ์เข้�ใช้บริก�รห้องสมุด
 1. นักเรียน
 2. ภร�ด� คุณครู ม�สเตอร์ และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�
 3. นักก�รภ�รโรง และเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย
 4. ผู้ปกครอง (สงวนสิทธิ์ในก�รยืม) 
บริก�รของห้องสมุด
 1. บริก�รให้อ่�นหนังสือ หนังสือพิมพ์ ว�รส�ร นิตยส�ร
 2. บริก�รยืม–คืน หนังสือ
 3. บริก�รตอบคำ�ถ�มและช่วยก�รค้นคว้�
 4. บริก�รแนะนำ�ก�รใช้ห้องสมุด
 5. บริก�รสืบค้นข้อมูลท�งอินเตอร์เน็ต
ระเบียบก�รยืม-คืน
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-3 ยืมหนังสือได้ครั้งละ 1 เล่ม น�น 7 วัน
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4-6 ยืมหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม น�น 7 วัน และต้องไม่ใช่หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน
 3. กรณีท่ีนักเรียนทำ�หนังสือชำ�รุด/สูญห�ย ให้แจ้งบรรณ�รักษ์หรือเจ้�หน้�ท่ีห้องสมุด และชดใช้ต�มระเบียบของห้องสมุด
 4. นักเรียนที่ไม่ส่งหนังสือคืนหลังวันกำ�หนดส่ง 7 วัน จะได้รับใบทวงหนังสือจ�กท�งห้องสมุด ห�กนักเรียนยังไม่นำ�
หนังสือม�คืนห้องสมุด ท�งห้องสมุดจะดำ�เนินก�รแจ้งไปยังครูที่ปรึกษ�และกรรมก�รบริห�รระดับชั้นต�มลำ�ดับ   
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ข้อปฏิบัติในก�รเข้�ใช้ห้องสมุด
 1. ไม่นำ�สิ่งของที่ไม่จำ�เป็น เช่น กระเป๋� อ�ห�ร ขนม เครื่องดื่มเข้�ม�ในห้องสมุด
 2. นำ�รองเท้�ใส่ถุงพล�สติกหรือถุงผ้�เข้�ม�ในห้องสมุด
 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 4. ปฏิบัติต�มระเบียบก�รยืม–คืนอย่�งถูกต้อง
 5. เก็บเก้�อี้–เบ�ะรองนั่งทุกครั้งเมื่อลุกจ�กโต๊ะอ่�นหนังสือ
 6. ให้ตรวจสิ่งของก่อนออกจ�กห้องสมุด 

ห้องพย�บ�ล	School	Infirmary
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม มีห้องพย�บ�ลสำ�หรับปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นให้กับนักเรียน ครู และบุคล�กร  
มีพย�บ�ลวิช�ชีพประจำ� 1 ท่�น และผู้ช่วยพย�บ�ลวิช�ชีพประจำ� 1 ท่�น ตั้งอยู่ที่อ�ค�รประกอบ
 ก�รบริก�ร
 1.  บริก�รสุขภ�พขั้นพื้นฐ�นที่จำ�เป็นสำ�หรับนักเรียน 
  1.1  ก�รให้บริก�รรักษ�พย�บ�ลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ม�รับบริก�ร
  1.2  ส่งต่อนักเรียนและบุคล�กรที่เกินขอบเขตก�รรักษ�พย�บ�ล
  1.3  ออกหน่วยปฐมพย�บ�ลเคลื่อนที่
  1.4  บริก�รกระเป๋�ปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น
 2. ก�รเฝ้�ระวังและก�รป้องกันภ�วะสุขภ�พ
  2.1  ก�รตรวจสุขภ�พเบื้องต้นแก่นักเรียนทุกคน ปีก�รศึกษ�ละ 1 ครั้ง 
  2.2 ก�รชั่งน้ำ�หนัก วัดส่วนสูง และประมวลผลก�รเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคน ปีก�รศึกษ�ละ 2 ครั้ง ภ�คเรียนที่ 1  
เดือนมิถุน�ยน ภ�คเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิก�ยน  
  2.3  ก�รตรวจสุขภ�พช่องป�กและฟันและให้บริก�รเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่นักเรียน ต�มนโยบ�ยของกระทรวง
ส�ธ�รณสุข ปีก�รศึกษ�ละ 1 ครั้ง 
  2.4 ก�รบริก�รวัคซีน เฉพ�ะร�ยที่มีประวัติก�รรับวัคซีนไม่ครบ และผู้ปกครองลงชื่ออนุญ�ตในแบบตอบรับที่ท�ง
โรงเรียนออกให้ได้แก่
   - วัคซีนหัดเยอรมัน ค�งทูม สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1
   - วัคซีนคอตีบ บ�ดทะยัก สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1  
   - วัคซีนโปลิโอ วัคซีนป้องกันวัณโรค สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1
  2.5  ก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ของโรค และห�แนวท�งป้องกัน
 3.  ก�รส่งเสริมสุขภ�พของนักเรียนและบุคล�กร
  3.1  ก�รประช�สัมพันธ์ จัดทำ�เอกส�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภ�พอน�มัย จัดบอร์ดให้คว�มรู้ เว็บไซต์โรงเรียน
  3.2  ก�รบริก�รให้คำ�ปรึกษ�ปัญห�ด้�นสุขภ�พแก่นักเรียน
 ข้อปฏิบัติในก�รใช้ห้องพย�บ�ล
 1. ห้องพย�บ�ลเปิดให้บริก�ร วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวล� 07.30 - 17.00 น. วันเส�ร์ ตั้งแต่เวล� 08.00 - 16.00 น.
 2. นักเรียนที่ม�ขอรับบริก�รห้องพย�บ�ล กรุณ�แจ้งชื่อ เพื่อบันทึกในแบบบันทึกก�รใช้บริก�ร ห้องพย�บ�ลทุกครั้ง 
 3. ผู้ม�ขอรับบริก�รห้องพย�บ�ล ห�กมีโรคประจำ�ตัวหรือแพ้ย� กรุณ�แจ้งให้เจ้�หน้�ที่ห้องพย�บ�ลทร�บทุกครั้ง  
 4. กรณีที่นักเรียนได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ท�งโรงเรียนจะนำ�ส่งโรงพย�บ�ลที่ได้ทำ�ประกันอุบัติเหตุไว้
 5. กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยรุนแรงเกินขอบเขตก�รรักษ�พย�บ�ลเบื้องต้น เจ้�หน้�ที่พย�บ�ลจะนำ�ส่งโรงพย�บ�ล
ที่ใกล้โรงเรียน (ผู้ปกครองต้องชำ�ระค่�รักษ�พย�บ�ลเอง)
 6. นักเรียนท่ีต้องก�รม�รับบริก�รห้องพย�บ�ลในค�บเรียน ให้แจ้งครูประจำ�วิช�ทุกคร้ังก่อนท่ีจะม�รับบริก�รห้องพย�บ�ล
 7. กรณีที่นักเรียนป่วยรุนแรง หรือป่วยด้วยโรคติดต่อ เช่น โรคต�แดง โรคหัด โรคอีสุกอีใส โรคไข้หวัด 2009 โรคไข้หวัด
ใหญ่ ส�ยพันธุ์ต่�ง ๆ โรคมือ เท้� ป�ก โรคค�งทูม ฯลฯ ให้พักรักษ�ตัวที่บ้�นจนกว่�จะห�ยเป็นปกติ หรือมีใบรับรองแพทย ์
ม�ยืนยัน จึงให้กลับม�เรียนได้ต�มปกติ
 8. กรณีผู้ปกครองจะม�รับนักเรียนที่ห้องพย�บ�ล ให้แจ้งเจ้�หน้�ที่ห้องพย�บ�ลก่อนทุกครั้ง
 9. กรุณ�อย่�ส่งเสียงดังในห้องพย�บ�ล  
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 ข้อมูลส�รสนเทศของนักเรียนร�ยบุคคลนั้น จะถูกจัดเก็บในระบบ SWIS+ เพื่อนำ�ม�ประมวลผลให้ได้ข้อมูลส�รสนเทศที่
ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ ว�งแผน ดูแล ส่งเสริม และพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ต�มคว�มถนัดของผู้เรียนได้อย่�งเต็ม
ศักยภ�พ โดยผู้ปกครองและนักเรียนส�ม�รถเข้�ใช้ง�นได้จ�กเว็บไซด์ของโรงเรียน (www.mcp.ac.th) ประกอบด้วยส่วนต่�งๆ 
ดังนี้
 ส่วนที่	1	 ง�นมอบหม�ย ก�รบ้�นและเนื้อห�ก�รสอนและง�นต่�งๆ ที่ได้รับมอบหม�ย หนังสือเรียนดิจิตอล จดหม�ยถึง
ผู้ปกครอง แบบสอบถ�ม และปฏิทินกิจกรรมส่วนตัว เพื่อให้ทร�บกำ�หนดก�รกิจกรรมต่�งๆ ของนักเรียน
 ส่วนที่	2	 ข้อมูลพื้นฐ�นนักเรียน ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบิด�-ม�รด� ข้อมูลผู้ปกครอง
 ส่วนที่	3	 ด้�นวิช�ก�ร ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน ชมรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมลูกเสือ สถิติก�รใช้ห้องสมุด ร�ยละเอียด
ก�รยืมและคืนหนังสือ ก�รวิเคร�ะห์อัจฉริยะภ�พ แสดงผลก�รวิเคร�ะห์คว�มถนัด และคว�มสนใจของนักเรียน
 ส่วนที่	4	 ด้�นพฤติกรรม ร�ยง�นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ดี/เด่น) และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนประวัติก�ร
ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข และสถิติก�รม�เรียนของนักเรียน
 ส่วนที่	5	 ด้�นสุขภ�พ ข้อมูลก�รเจริญเติบโต น้ำ�หนัก ส่วนสูง เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น ผลก�รตรวจสุขภ�พและรับ
วัคซีน ผลก�รทดสอบสมรรถภ�พและประวัติก�รใช้บริก�รห้องพย�บ�ล
 ส่วนที่	6	 ด้�นก�รเงิน ร�ยละเอียดก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รเรียนและกิจกรรมพิเศษ บัญชีเงินส่วนตัวในระบบสำ�หรับ
ซื้อสินค้�อุปโภค บริโภคในโรงเรียน
 ส่วนที่	7	 เกียรติประวัติและผลง�น ผลง�น/ร�งวัล ที่นักเรียนได้รับ ประวัติก�รเข้�ร่วมกิจกรรมและอัลบั้มภ�พส่วนตัว
 ส่วนที่	8	 Handbook/FAQ/Feedback	คู่มือนักเรียน ร�ยก�รคำ�ถ�ม-คำ�ตอบที่พบบ่อย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ส่วนที่	9	 สั่งอ�ห�รออนไลน ์ ร�ยก�รอ�ห�รประจำ�วัน นักเรียนส�ม�รถเลือกร�ยก�รอ�ห�รและสั่งซื้อล่วงหน้�ได้เพื่อ
คว�มสะดวกรวดเร็วในก�รให้บริก�ร

แนะนำ�ก�รใช้ระบบส�รสนเทศผู้เรียนร�ยบุคคล	
Recommented	Use	to	Student	Dashboard
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 Application สำ�หรับผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม ส�ม�รถใช้ง�น 
ได้ทั้งระบบปฏิบัติก�ร iOS และ Android โดยผู้ปกครองส�ม�รถ Download Application ได้จ�ก Link ในระบบ
ส�รสนเทศผู้เรียนร�ยบุคคล Student Dashboard

คุณสมบัติเด่น
 •  แจ้งเตือนและเลื่อนเวล�เตือน จดหม�ย ประก�ศ ปฏิทิน แบบสอบถ�ม ก�รบ้�น ข้อมูลก�รรักษ�
พย�บ�ล ก�รใช้บริก�รห้องสมุด ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับผู้เรียนแต่ละบุคคล
 •  แสดง Timeline คว�มเคลื่อนไหวต่�ง ๆ ในระบบส�รสนเทศของโรงเรียน
 •  สืบค้นข้อมูลต่�ง ๆ เช่น ปฏิทิน อัลบั้ม FAQ ฯลฯ

SWIS Application for Parents and Students
	Montfort	College	Primary	Section
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ก�รชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รเรียน	และค่�ธรรมเนียมอื่น	ๆ	
Payment	of	Tuition	Fees	and	Other	School	Related	Fees

1.	ก�รชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รเรียน	และค่�ธรรมเนียมอื่น	ๆ	
 ผู้ปกครองส�ม�รถชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รเรียน ค่�ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ได้ 4 ช่องท�ง คือ
	 ช่องท�งที่	1		ชำ�ระได้ที่ห้องก�รเงิน	(Cash	Payment	at	Finance	Office)
  ก�รชำ�ระเงินที่ห้องก�รเงิน ผู้ปกครองส�ม�รถชำ�ระเป็นเงินสดชำ�ระผ่�น QR Code payment หรือบัตรเครดิต* เท่�นั้น 
โดยส�ม�รถชำ�ระได้ในวันทำ�ก�รตั้งแต่เวล� 08.00-16.00 น. ที่ห้องธุรก�ร-ก�รเงิน ชั้น 1 อ�ค�รส�มัคคีนฤมิต ยกเว้นวันอ�ทิตย์ 
วันหยุดนขัตฤกกษ์ หรือวันที่ท�งโรงเรียนแจ้งหยุด
	 ช่องท�งที่	2		ชำ�ระที่ธน�ค�รกรุงไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	และธน�ค�รกรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)	โดยท�งโรงเรียนจะแจกใบ
ชำ�ระเงินผ่�นธน�ค�ร (Bill payment) ผู้ปกครองต้องชำ�ระต�มวันเวล�ที่ท�งโรงเรียนกำ�หนด
	 ช่องท�งที่	3		ชำ�ระผ่�นบริษัท	เค�เตอร์เซอร์วิส	จำ�กัด	โดยท�งโรงเรียนจะแจกใบชำ�ระเงินผ่�นธน�ค�ร    (Bill payment) 
ผู้ปกครองต้องชำ�ระต�มวันเวล�ที่ท�งโรงเรียนกำ�หนด 
	 ช่องท�งที่	4	ชำ�ระโดยก�รโอนเงินผ่�นธน�ค�รบัญชีธน�ค�รต่�ง	ๆ	ดังนี้	(Payment	by	Banking	Transfer)
	 	 ธน�ค�รกสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ส�ข�ถนนช้�งคล�น
   ชื่อบัญชีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
   ประเภทออมทรัพย์ หม�ยเลขบัญชี 407-2-26943-3
  ธน�ค�รกรุงไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ส�ข�ถนนช้�งคล�น
   ชื่อบัญชีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
   ประเภทออมทรัพย์ หม�ยเลขบัญชี 533-103670-8
 
2.	ก�รชำ�ระเงินโครงก�รดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน	และโครงก�รเพลิน
 ผู้ปกครองส�ม�รถชำ�ระเงินโครงก�รดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน และโครงก�รเพลิน ได้ 2 ช่องท�ง คือ
	 ช่องท�งที่	1		ชำ�ระได้ที่ห้องก�รเงิน	(Cash	Payment	at	Finance	Office)
  ก�รชำ�ระเงินที่ห้องก�รเงิน ผู้ปกครองส�ม�รถชำ�ระเป็นเงินสดชำ�ระผ่�น QR Code payment หรือบัตรเครดิต* เท่�นั้น 
โดยส�ม�รถชำ�ระได้ในวันทำ�ก�รตั้งแต่เวล� 08.00 – 16.00 น. ที่ห้องธุรก�ร-ก�รเงิน ชั้น 1 อ�ค�รส�มัคคีนฤมิต ยกเว้นวันอ�ทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ท�งโรงเรียนแจ้งหยุด 

ก�รติดต่อประส�นง�นระหว่�งผู้ปกครองกับโรงเรียน	
Communication	Between	Parents	and	the	School

 ผู้ปกครองส�ม�รถติดต่อกับท�งโรงเรียน ในวันทำ�ก�รตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันอ�ทิตย์ หรือวันที่ท�งโรงเรียน 
แจ้งหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ห้องธุรก�ร - ก�รเงิน ชั้น 1 อ�ค�รส�มัคคีนฤมิต
     โทรศัพท์  053 - 252565  ต่อ 0, 100  ง�นประช�สัมพันธ์
 โทรส�ร   053 - 274640
 เว็บไซต์โรงเรียน : www.mcp.ac.th
 Facebook : www.facebook.com/. MCP2475/www.facebook .com/MCP2475
 E-mail    : info@mcp.ac.th
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ขั้นตอนก�รลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ก�รเป็นนักเรียน	
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม

Registraion

 1. ผู้ปกครองนำ�ใบชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รเรียนที่ท�งโรงเรียนแจกให้ ไปชำ�ระผ่�นธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) 
ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทเค�เตอร์เซอร์วิส ต�มวันและเวล�ที่โรงเรียนกำ�หนด โดยผู้ปกครองส�ม�รถติดต่อ
ขอรับใบเสร็จรับเงินจ�กท�งโรงเรียนหลังจ�กชำ�ระเงิน 3 วันทำ�ก�ร
 2. ผู้ปกครองส�ม�รถชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รเรียนที่ห้องก�รเงินได้ตังแต่วันที่ได้รับจดหม�ยแจ้งก�รลงทะเบียนก�รเรียน
 3. ก�รชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รเรียนห�กผู้ปกครองชำ�ระผ่�นบัตรเครดิตจะเสียค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร 2 % ของจำ�นวนเงิน 
ที่จะต้องชำ�ระ ยกเว้น บัตรเครดิตดังต่อไปน้ี
 บัตรเครดิตธน�ค�รกสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)		จะมีค่�ธรรมเนียมในก�รใช้บัตรเป็นจำ�นวนเงิน 107 บ�ทต่อครั้ง
 บัตรเครดิตธน�ค�รกสิกรไทยท่ีร่วมกับสม�พันธ์สม�คมศิษย์เก่�สถ�บันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย	 
(CGA)	 ไม่มีค่�ธรรมเนียมในก�รใช้บัตร และส�ม�รถแบ่งชำ�ระเป็นจำ�นวน 3 งวดหรือ 6 งวดได้ โดยธน�ค�รจะคิด 
ค่�ธรรมเนียมในก�รแบ่งชำ�ระเดือนละ 50 บ�ท ในใบแจ้งก�รชำ�ระเงินของผู้ปกครอง
 4. ห�กผู้ปกครองมีคว�มประสงค์ที่จะขอผ่อนผันค่�ธรรมเนียมก�รเรียนส�ม�รถทำ�เรื่องขอผ่อนผันได้ต�มวัน เวล�และ
สถ�นที่ที่ท�งโรงเรียนกำ�หนดให้ลงทะเบียนก�รเรียน
 5. กรณีผู้ปกครองทำ�ก�รผ่อนผันแล้วไม่ม�ชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รเรียนต�มที่โรงเรียนกำ�หนดท�ง โรงเรียนจะออก
จดหม�ยติดต�มทวงถ�ม เดือนละ 1 ฉบับ โดยทำ�ก�รส่งเอกส�รทวงถ�มท�งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ซึ่งในก�รทวงถ�ม จะ
ทวงถ�มก่อนก�รสอบวัดและประเมินทุกครั้ง ห�กผู้ปกครองไม่ม�ติดต่อ ท�งโรงเรียนยังคงอนุญ�ตให้นักเรียนเข้�สอบต�มปกติ
เพื่อรักษ�สิทธิ์ของนักเรียน แต่จะจัดแยกห้องสอบเพื่อรอก�รติดต่อจ�กผู้ปกครอง ห้องที่ใช้ในก�รจัดสอบวัดและประเมินผล 
เป็นห้องประชุมของโรงเรียนที่ติดเครื่องปรับอ�ก�ศ และใช้เป็นสถ�นที่สอบบุคล�กรใหม่ของโรงเรียน
 6. ก�รแจกสมุดผลก�รเรียน ห�กนักเรียนมียอดค้�งชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รเรียนจะไม่ได้รับสมุดผลก�รเรียนจนกว่� 
จะชำ�ระค่�ลงทะเบียนก�รเรียนให้เรียบร้อย

หม�ยเหต ุ : ห�กผู้ปกครองดำ�เนินก�รโอนเงินผ่�นบัญชีธน�ค�รแล้ว ขอให้ส่งใบนำ�ฝ�กเงิน / โอนเงิน ท�งโทรส�รหม�ยเลข 
0-5327-4640  พร้อมทั้งเขียนชื่อ – น�มสกุล  รหัสประจำ�ตัว  และชั้นเรียนของนักเรียน เพื่อที่ท�งง�นก�รเงินจะได้ดำ�เนิน
ก�รออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ปกครอง และส�ม�รถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้หลังจ�กโอนเงิน ภ�ยใน 3 วันทำ�ก�ร

หม�ยเหต ุ
 * ก�รชำ�ระเงินโดยบัตรเครดิตจะมีค่�ธรรมเนียมในก�รใช้เงินเป็นจำ�นวน 2% ของจำ�นวนเงินท่ีจะต้องชำ�ระ ยกเว้น 
บัตรเครดิตดังต่อไปน้ี
 บัตรเครดิตธน�ค�รกสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)		จะมีค่�ธรรมเนียมในก�รใช้บัตรเป็นจำ�นวนเงิน 107 บ�ทต่อครั้ง
 บัตรเครดิตธน�ค�รกสิกรไทยท่ีร่วมกับสม�พันธ์สม�คมศิษย์เก่�สถ�บันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย	 
(CGA)	 ไม่มีค่�ธรรมเนียมในก�รใช้บัตร และส�ม�รถแบ่งชำ�ระเป็นจำ�นวน 3 งวดหรือ 6 งวดได้ โดยธน�ค�รจะคิด 
ค่�ธรรมเนียมในก�รแบ่งชำ�ระเดือนละ 50 บ�ท ในใบแจ้งก�รชำ�ระเงินของผู้ปกครอง

	 ช่องท�งที่	2	ชำ�ระโดยก�รโอนเงินผ่�นธน�ค�รบัญชีธน�ค�รต่�ง	ๆ	ดังนี้	(Payment	by	Banking	Transfer)
	 	 ธน�ค�รกสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ส�ข�ถนนช้�งคล�น
   ชื่อบัญชีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
   ประเภทออมทรัพย์ หม�ยเลขบัญชี 407-2-26943-3
  ธน�ค�รกรุงไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ส�ข�ถนนช้�งคล�น
   ชื่อบัญชีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
   ประเภทออมทรัพย์ หม�ยเลขบัญชี 533-103670-8
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

		วันจันทร์-	วันศุกร์	Monday-Friday
ช่วงเช้� ส่งนักเรียน เวล� 06.00 – 07.45 น.
Sending off Students in the morning
เข้�ประตู 1 ออกประตู 2      
ช่วงบ่�ย	รับนักเรียน  เวล� 15.15 –19.00 น. 
Picking-Up Students in the afternoon
เข้�ประตู 1 ออกประตู 2 และ 3
ช่วงเวล�เรียน	 เวล� 08.15 – 15.15 น. 
During Class Hours เข้� – ออก ประตู 3
 Gate 3 Entrance/Exit

วันเส�ร์	(โครงก�รเพลิน)	Saturday
ช่วงเช้�	  เวล� 06.30 – 8.30 น. 
Sending off Students in the morning     
ช่วงพักกล�งวัน	 เวล� 11.30 – 13.00 น.
Lunch Break
ช่วงเย็น		 เวล� 15.00 – 17.00 น. 
Afternoon Break
ช่วงเวล�เรียน	- ภ�คเช้�  เวล� 08.30 – 11.30 น.
 During Class Hours - Morning
                  - ภ�คบ่�ย  เวล� 13.00 – 14.30 น.
During Class Hours - Afternoon

	เพื่อคว�มปลอดภัย	คว�มสะดวก	ก�รให้บริก�รในก�รรับ	–	ส่งนักเรียนและก�รเข้�ม�ติดต่อประส�นง�นกับท�งโรงเรียน	
จึงขอคว�มร่วมมือผู้ปกครองดังนี้	
 ติดบัตรเข้� – ออก ไว้บริเวณกระจกด้�นขว�ล่�ง
 ปฏิบัติต�มกฎจร�จรและเครื่องหม�ยจร�จรอย่�งเคร่งครัด
 ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของเจ้�หน้�ที่โรงเรียนอย่�งเคร่งครัด
 ขับรถด้วยคว�มระมัดระวัง คว�มเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ก�รข้�มถนนให้ข้�มบริเวณท�งม้�ล�ย
 ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะข้�มถนนตรงประตู 1 ให้ใช้สะพ�นลอย
 ผู้ปกครองส�ม�รถติดต่อกับท�งโรงเรียนในวันทำ�ก�ร ตั้งแต่เวล� 08.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันอ�ทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์  
 ผู้ที่ไม่ได้ติดบัตรอนุญ�ตเข้� – ออก  ขอคว�มกรุณ�แลกบัตรกับเจ้�หน้�ที่ดูแลก�รจร�จรภ�ยในโรงเรียน

Traffic	Map	Inside	the	School

รับ-ส่ง	เช้�-เย็น
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ร�ยชื่อคณะกรรมก�รก�รจัดทำ�คู่มือส่งเสริมก�รเรียนรู้	และพฤติกรรมนักเรียน	ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1-6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม
คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�
   1. ภร�ด� ดร. สุรกิจ ศรีสร�ญกุลวงศ์ ผู้ลงน�มแทนผู้รับใบอนุญ�ตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
   2. ภร�ด� ดร. เศกสรร  สกนธวัฒน์  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม
   3. ภร�ด�ช�ญณรงค์ บุญพร�หมณ์   ผู้จัดก�รโรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย แผนกประถม 
   4. ภร�ด� ดร. พิสูตร ว�ปีโส ผู้ทรงคุณวุฒิ
   5. น�ยเศรษฐ์ ชุมศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   6. น�ยช�ตรี เชื้อมโนช�ญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   7. น�ยไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
    8. น�ยศิริพงศ์ ไชยวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   9. น�ยชินโชติ สุภ�รัตน์ ผู้แทนครูและเลข�นุก�ร
 10. หม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ด้�นกฎหม�ย
 11. น�ยช�นน ดียืน ด้�นกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน (ก�รจัดกิจกรรมลูกเสือ)
 12. ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ ด้�นกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน (พฤติกรรมนักเรียน)
  13. ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ด้�นกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน (ด้�นภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
 14. น�ยไชยรัฐ ง�มธรณกิจ ด้�นกิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน (ด้�นภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
 15 น�ยธน�รัฏช์ วิเชียรทัศน�   ด้�นอ�ค�รสถ�นที่
 16. น�ยโอภ�ส    หอสถิตย์ธรรม ด้�นระบบนำ้�ดื่ม ประป�
 17. DR. LINCHONG CHORROJPRASERT  ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ  (English Program)
 18. MR. ZHANG   YONG  ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 19. MR. LIU  JIANZHOU ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 20. MRS. SHEN   JIHONG ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 21. MRS. TAN   YUNHUA ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 22. MRS. YANG   CHUN      ด้�นวิช�ก�ร ง�นบริห�รโปรแกรมนักเรียนจีน (Montfort Chinese Program)
 23. ครูวิรัชด� เลิศรมย�นันท์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร
 24. ม�สเตอร์ธนัว� สวุรรณชืน่ ผูช่้วยผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยกจิก�รนักเรียน/ คณะกรรมก�รบริห�รง�นระดบัชัน้ ป. 2 และป. 3
 25. ม�สเตอร์วัฒน� แสงสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร
 26. ม�สเตอร์มณี ครไชยศรี ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รทั่วไป 
 27. ครกู�ญจน� ปิยศทิพย์   ผูช่้วยผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยธรุก�ร-ก�รเงนิ/ ง�นบรหิ�รกองทุน  
 28. ม�สเตอร์จ�รกึ ลอยสวุรรณ รองผูช่้วยผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยพฒัน�บุคล�กร/ง�นวเิคร�ะห์อตัร�กำ�ลงั/ง�นสรรห� คัดลือก  
    บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน/ ง�นประเมินบุคล�กร /พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์
 29. ครูบุษบ� ศุกระศร รองผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร/ ง�นนเิทศก�รสอน
 30. ครูจุฑ�ม�ศ สุนทรพฤกษ์ รองผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร/ ง�นโภชน�ก�ร
 31. ม�สเตอร์สมเกียรติ มูลใหม่ รองผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิช�ก�ร โปรแกรมก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ/ 
    Head of English Teacher
 32. ม�สเตอร์อนุช� จำ�ป�มณี หวัหน้�คณะกรรมก�รบรหิ�รง�นระดับช้ัน/ ที่ปรึกษ�ฝ่�ยกิจก�รนักเรียน/ ที่ปรึกษ�ฝ่�ย 
    บริห�รทั่วไป 
 33. ครูพิมพ์วิไล     หอมมณี   กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 1 
 34. ม�สเตอร์ธันว� สุวรรณชื่น กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 2
 35. ม�สเตอร์จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 3
 36. วิไลลักษณ์ ยลละออ กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 4
 37. ครูด�ร�รัตน์ โสวะน� กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 5
 38. ม�สเตอร์ทวีเกียรติ วิริยะนร�ทิพย์ กรรมก�รบริห�รง�นระดับชั้น ป. 6
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ร�ยชื่อคณะกรรมก�รก�รจัดทำ�คู่มือส่งเสริมก�รเรียนรู้	และพฤติกรรมนักเรียน	 

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่	1-6	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทย�ลัย	แผนกประถม

คณะกรรมก�รผู้จัดทำ� 
  1. ครูก�ญจน� ปิยศทิพย์ ประธ�นคณะกรรมก�ร
  2. ครูวิรัชด� เลิศรมย�นันท์ รองประธ�นคณะกรรมก�ร
  3. ครูจุฑ�ม�ศ สุนทรพฤกษ์ รองประธ�นคณะกรรมก�ร
  4. ครูบุษบ� ศุกระศร รองประธ�นคณะกรรมก�ร
  5. ม. ธันว� สุวรรณชื่น รองประธ�นคณะกรรมก�ร
  6. ม. วัฒน� แสงสินธุ์ รองประธ�นคณะกรรมก�ร
  7. ม. จ�รึก ลอยสุวรรณ รองประธ�นคณะกรรมก�ร
  8. ม. มณี  ครไชยศรี รองประธ�นคณะกรรมก�ร
   9. ม. บรรจง ปิยศทิพย์ รวบรวมข้อมูล
 10. ม. สงกร�นต์ แสงแก้ว รวบรวมข้อมูล
 11. ครูเกษสุด� คำ�ลูน รวบรวมข้อมูล
 12. ครูณพวรรณ วงค์ปั๋น รวบรวมข้อมูล
 13. ม. ภูพสิทธิ์ ประกันทะ รวบรวมข้อมูล
 14. ม. ฉัตรชัย ก�ญจนะวรรธนะ รวบรวมข้อมูล  
 15. ครูอัมพร พิมพ์ส�ร รวบรวมข้อมูล
 16. ครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย รวบรวมข้อมูล
 17. ม. นิมิตร วรรณพริ้ง รวบรวมข้อมูล
 18. ม. สมบูรณ์ คำ�ฟ ู รวบรวมข้อมูล
 19. ครูหทัยก�ญจน์ ดวงรักษ์ รวบรวมข้อมูล
 20. ม. สมบูรณ์ คำ�ฟ ู รวบรวมข้อมูล
 21. ครูพีรรัตน์ วิริยะนร�ทิพย์ รวบรวมข้อมูล
 22. ครูจิร�ณี ทิศรีชัย รวบรวมข้อมูล
 23. ครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี รวบรวมข้อมูล
 24. ครูพัชร�ภรณ์ ก�วิน� รวบรวมข้อมูล
 25. ม. อนุรักษ์ ศรีไม้ ออกแบบ/จัดรูปเล่ม
 26. ม. จุมพฏ สืบจ้อน ออกแบบ/จัดรูปเล่ม
 27. T. Chuchi  G Agustilo แปลภ�ษ�
 28. ม. ธัชพล ห�ญประกอบสุข กรรมก�รและเลข�นุก�ร
 29. ครูสุรีย์พร  ผโลศิลป์ กรรมก�ร เลข�นุก�ร และพิสูจน์อักษร




