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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
......................................................................................................................................................................... 

วิสัยทัศน์หลักสูตร 
 หลักสูตรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีพื้นฐานความรู้ที่ดีใน
ด้านวิชาการในสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ ดนตรี การงาน เทคโนโลยี  สุขศึกษา พลศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ การบูรณาการด้านวิชาการกับทักษะที่จ าเป็น ทักษะที่ควรมี หรือทักษะที่อยากมี และทักษะชีวิตเพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ เพื่อเป็นบุคคลที่ อิ่มเอิบ 
อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล มีความวิริยะ อุตสาหะ ตามวิถีมงฟอร์ตและด าเนินชีวิตในโลกสากล อย่างมีความสุข
และสง่างาม ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “โรงเรียนแห่งคุณภาพ และมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต” มุ่งเน้นการจัด
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการ
จัดสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ได้ก าหนดโครงสร้างของระดับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) รายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาการ 
ด้านเทคโนโลยีโดยส่งเสริมการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Robotic and STEM 
Education) ด้านวิทยาศาสตร์เน้นทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิด
แก้ปัญหา ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ มุ่งเน้นการจัดสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล โดยน าหลักสูตร Cambridge Assessment International Education จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาสังคมศึกษา 
(สาระภูมิศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ และ Values Education) และรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาจีนตามมาตรฐาน YCT (Youth Chinese Test) จัดการเรียนการสอนตามนโยบายคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ส่งเสริมเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด มีคุณธรรม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน
วิชาการตามแผนการเรียนที่ตนเองได้เลือก ได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 
แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และศิลป์ดนตรี มุ่งเน้นการจัดสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม ตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล โดยน าหลักสูตร Cambridge Assessment International Education จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม และรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาจีนตามมาตรฐาน HSK ระดับ 2–4 (Hanyu Shuiping 
Kaoshi) มาตรฐาน DELF (Dimplôme d'Etudes en Langue Français ส าหรับภาษาฝรั่งเศส และมาตรฐาน JLPT 
(Japanese Language Proficiency Test)  ส าหรับภาษาญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนตามนโยบายคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์



2 
 
พื้นฐาน รายวิชาสังคมศึกษา (สาระภูมิศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ และ Values Education) โดยจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง มีทักษะในการด าเนินชีวิต มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการบูรณาการ “การจัดการการศึกษาตามแนวมงฟอรต์” โดย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกจิกรรมหลักๆ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.6 ดังนี ้

 3.1 กิจกรรมอภิบาล เป็นการจัดกระบวนการในการผสมผสานระหว่างคนกับท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้มุ่งเน้นผู้เรียน
ออกไปสัมผัสกับชีวิตภายนอก ไปสัมผัสกับชีวิตที่มีหลายมิติ อีกทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังยึดหลักตามแนววิถีชีวิต
นักบุญมงฟอร์ต คือ จุดหมายของชีวิตคือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงสัจธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต Labor Omnia 
Vincit วิริยะ อุตสาหะ จะชนะทุกสิ่งและน ามาซึ่งความส าเร็จ อีกทั้งรู้จักมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยโรงเรียนได้จัด
กระบวนการผ่านกิจกรรมดังนี้ 

ช้ัน ม.1  ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา 
ช้ัน ม.2  ละอ่อนน้อยแอ่ววัด 
ช้ัน ม.3  วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา 
ช้ัน ม 4 ชีวิตที่เลือกได ้
ช้ัน ม.5 ร้อยดวงใจพ่ีสู่น้อง 
ช้ัน ม.6  ด้วยรัก และก าลังใจ (วิถีเกษตร วถิีชุมชน) 

 3.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสูค่วามส าเร็จ (การบูรณาการภาวะผู้น าตามวิถีมงฟอร์ต) เป็นการจดั
กระบวนการที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะที่ควรมี ทักษะที่ต้องมี และทักษะที่จ าเป็นต้องมี เพื่อการเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะที่
จ าเป็นในโลกอนาคต อีกทั้งเป็นกระบวนการให้นักเรียนได้มโีอกาสพัฒนา เจริญเติบโตในทุกมิติ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาและจิตวญิญาณ อีกท้ังปรับเปลีย่น (Transform) หล่อหลอม เพ่ือความเป็นเลิศตามแนวการศึกษามงฟอร์ต 
(Quest for Excellent) ซึ่งหมายถึง การท าทุกอย่างอย่างจริงจัง จริงใจ โดยมีกระบวนการพัฒนาตามกรอบดังน้ี 

ช้ัน ม.1  มุ่งมั่นท าความด ี
ช้ัน ม.2  มีสัมมาคารวะ 
ช้ัน ม.3  เสียสละอุทิศตน 
ช้ัน ม 4 ปฏิบัติตนด้วยความรักเมตตา 
ช้ัน ม.5 สร้างศรัทธาเสริมศักดิศ์รีความเปน็มนุษย์ 
ช้ัน ม.6  พัฒนาอย่างสมดลุสู่ความเป็นเลิศ 

หลักการ 
 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย                 
มีหลักการที่ส าคญัตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ทักษะ เจตคติ และคณุธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รบัการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคณุภาพ 
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ

และความต้องการของท้องถิ่น 
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มโีครงสรา้งยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
7. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียน บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
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จุดหมาย 
             เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดังนี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย มีสุขภาพและสุนทรียภาพ 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท า

ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
6. เป็นบุคคลที่อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล และด าเนินชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมุ่ งให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิด

อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ

ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ สร้างเสริม

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

และผู้อื่น 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อ  1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
 1.3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
            1.4 เคารพเทิดทูนสถานบันพระมหากษตัริย ์
ข้อ  2.   ซ่ือสัตย์สุจริต 
             2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ต่อตนเองทางกาย วาจา ใจ 
             2.2ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทางกาย วาจา ใจ 
ข้อ  3 มีวินัย 
              3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครวั โรงเรียน และสังคม  
ข้อ  4 ใฝ่เรียนรู้ 
             4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้ากิจกรรมการเรียนรู้ 
              4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง 
                   เหมาะสมบันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
             5.1  ด ารงชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตผุล รอบคอบ มคีุณธรรม 
           5.2 ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดปีรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุขอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ  6   มุ่งมั่นในการท างาน 
            6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 
              6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ข้อ 7 รักความเป็นไทย 
           7.1   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนยีม ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูกตเวที 
              7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
              7.3   อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
ข้อ  8 มีจิตสาธารณะ 
      8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
               8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน  และสังคม 
ข้อ  9 มีสุขภาพและสนุทรียภาพที่ดี 
               9.1  มีสุขภาพกายทีด่ี 
               9.2  มีสุขภาพจิตที่ด ี
               9.3  มีจินตนาการและสุนทรียภาพด้านศลิปะ 
               9.4  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู ้     

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

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

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

1.4 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
- หน้าทีพ่ลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด ารงชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

    160 ช.ม. (4 นก.) 
 

 40 ช.ม. (1 นก.) 
 
 

120 ช.ม. (3 นก.) 

160 ช.ม. (4 นก.) 
 

40 ช.ม. (1 นก.) 
 
 

120 ช.ม. (3 นก) 

160 ช.ม. (4 นก.) 
 

40 ช.ม. (1 นก.) 
 
 

120 ช.ม. (3 นก) 

320 ช.ม. (8 นก.) 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 
 

240 ช.ม. (6 นก.) 

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

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

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

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

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 ช.ม. (22 นก.) 880 ช.ม.(22นก.)   880 ช.ม. (22 นก.) 1640 ช.ม. (35 นก.) 

2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 360 ช.ม. 

3.รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเตมิ 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 
200 ชั่วโมง 

ปีละไม่น้อยกว่า 
200 ชั่วโมง 

ปีละไม่น้อยกว่า 
200 ชั่วโมง 

ไม่น้อยกวา่ 1600 ชั่วโมง 

เวลาเรียนรวมทั้งหมด 
ไม่น้อยกวา่ 1200 

ชั่วโมง / ป ี
ไม่น้อยกวา่ 1200 

ชั่วโมง / ป ี
ไม่น้อยกวา่ 1200 

ชั่วโมง / ป ี
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 

3600 ชั่วโมง 

 
หมายเหต ุ    

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1 – ม.3 ) เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐานในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  โดยก าหนดให้เรียนสาระ

ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง / ปี จ านวน 1 หน่วยกิต ตามแนวปฏิบัติ ที ่ศธ.04010/ว810 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4 – ม.6 ) เพิ่มเวลาเรียนสาระพื้นฐานในกลุม่สาระสังคมศึกษาฯ  โดยก าหนดให้เรียนสาระ

ประวัติศาสตร์ 80 ชั่วโมง ตลอด 3  ป ีจ านวน 2 หนว่ยกิต  
3. การจัดการเรียนการสอนหนา้ที่พลเมือง โรงเรียนจัดรายวิชาหนา้ที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยเพิ่มตามหนังสือที่  ศธ 04010 /ว

778 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 
4. โครงสร้างเวลาเรียนเป็นไปตามค าสั่ง สพฐ. ที่ 110/2555 เร่ือง การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  Bilingual Programme 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
 วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
 เทคโนโลยี  40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

160 ช.ม. (4 นก.) 
 40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. (3 นก.) 

 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. (3 นก.) 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. ( 3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ศิลปะ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
การงานอาชพี 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชมรม 

120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชา/ กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อมและจดุเน้น    

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Mathematics) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary English as a 
Second Language) 

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

- ภาษาจีน 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 

- หน้าที่พลเมือง (1 นก.) (1 นก.) (1 นก.) 

- รายวิชาเพิ่มเติมเลือก ที่ 1 (เลือกเรียนเสรี เทอมละ 1 วิชา) 40 ช.ม. (1 นก.) - - 

- โครงงานวิทยาศาสตร์ - 40 ช.ม. (1 นก.) - 
- เชียงใหม่ศึกษา - - 40 ช.ม. (1 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ Bilingual Programme 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

รวมเวลาเรียนสาระเพิม่เตมิ 400 ชม.  (11) 400 ชม. (11 นก.) 400 ชม.(11 นก.) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด     1280 ชม. (33 นก.) 1280 ชม. (33 นก.) 1280 ชม. (33 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุ่มวชิาพื้นฐาน 2,600  ชั่วโมง (65 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวชิาเพิ่มเติม 1,320  ชั่วโมง  (33 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 4,280  ชั่วโมง  (98 นก.) 

 
หมายเหต ุ 
1. รายวิชาหน้าทีพ่ลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  
2. รายวิชาเพิ่มเติมเลือก ดังนี้  

ของเล่นสะเต็ม  การสร้างการ์ตูนคาแร็กเตอร ์
ภาษาอังกฤษผ่านสือ่  สนุกคิดคณิตศาสตร์ 
ไกด์ญี่ปุ่นรุ่นจิ๋ว     ลองมองฝรั่งเศส 
นักพูดรุ่นจิ๋ว  เล่าเร่ืองเชียงใหม่ 
เส้นสายลายเสียง  ร้องเป็น-เล่นได้ 
ดนตรีสร้างสรรค์  ปี่พาทย์ผจญเพลง 
งานไม้นายช่างน้อย    กีฬาอิเล็กทรอนิกส ์
ธุรกิจออนไลน์  
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ เน้นวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
 วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
 เทคโนโลยี  40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

160 ช.ม. (4 นก.) 
 40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. (3 นก.) 

 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. (3 นก.) 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. ( 3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ศิลปะ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
การงานอาชพี 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชมรม 

120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชา/ กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อมและจดุเน้น    

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Mathematics) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary English as a 
Second Language) 

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

- ภาษาจีน 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 

- หน้าที่พลเมือง (1 นก.) (1 นก.) (1 นก.) 

- การค้นคว้าอิสระ (เทอม 1) 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 

- โครงงานสะเต็มพลัส (เทอม 2) 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 

- โครงงานวิทยาศาสตร์ - 40 ช.ม. (1 นก.) - 
- เชียงใหม่ศึกษา   40 ช.ม. (1 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     
- จ านวนจริง 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 
-     ทฤษฎจี านวน 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

- วิทยาศาสตร์กบัสารรอบตัว 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 
- ชีววิทยากับการด ารงชีวิต 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 

รวมเวลาเรียนสาระเพิม่เตมิ 480ชม.  (13) 400 ชม. (11 นก.) 400 ชม.(11 นก.) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด     1360 ชม. (36 นก.) 1280 ชม. (33 นก.) 1280 ชม. (33 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุ่มวชิาพื้นฐาน 2,600  ชั่วโมง (65 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวชิาเพิ่มเติม 1,320  ชั่วโมง  (33 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 4,280  ชั่วโมง  (98 นก.) 

 
หมายเหต ุรายวิชาหนา้ที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ เน้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
 วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
 เทคโนโลยี  40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

160 ช.ม. (4 นก.) 
 40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. (3 นก.) 

 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. (3 นก.) 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. ( 3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ศิลปะ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
การงานอาชพี 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชมรม 

120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชา/ กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อมและจดุเน้น    

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary 
Mathematics) 

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

- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary English as   
a Second Language) 

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

- ภาษาจีน 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 

- หน้าที่พลเมือง (1 นก.) (1 นก.) (1 นก.) 

- การค้นคว้าอิสระ (เทอม 1) 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 

- โครงงานดิจิทัล (เทอม 2)  20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 

- โครงงานวิทยาศาสตร์ - 40 ช.ม. (1 นก.) - 
- เชียงใหม่ศึกษา - - 40 ช.ม. (1 นก.) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     
- การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 40 ช.ม. (1 นก.) - - 
-     การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต ์ 40 ช.ม. (1 นก.) - - 

รวมเวลาเรียนสาระเพิม่เตมิ 480ชม.  (13) 400 ชม. (11 นก.) 400 ชม.(11 นก.) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด     1360 ชม. (36 นก.) 1280 ชม. (33 นก.) 1280 ชม. (33 นก.) 

รวมเวลาเรียนกลุ่มวชิาพื้นฐาน 2,600  ชั่วโมง (65 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวชิาเพิ่มเติม 1,320  ชั่วโมง  (33 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 4,280  ชั่วโมง  (98 นก.) 

 
หมายเหต ุรายวิชาหนา้ที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ เน้นภาษาอังกฤษ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้    
ภาษาไทย 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
 วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
 เทคโนโลยี  40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

160 ช.ม. (4 นก.) 
 40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. (3 นก.) 

 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. (3 นก.) 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
120 ช.ม. ( 3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ศิลปะ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
การงานอาชพี 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชมรม 

120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชา/ กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อมและจดุเน้น    

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Mathematics) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge Lower Secondary English as a 
Second Language) 

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

- ภาษาจีน 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 

- หน้าที่พลเมือง (1 นก.) (1 นก.) (1 นก.) 

- การค้นคว้าอิสระ (เทอม 1) 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 

- โครงงานภาษาอังกฤษ (เทอม 2) 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 

- โครงงานวิทยาศาสตร์ - 40 ช.ม. (1 นก.) - 
- เชียงใหม่ศึกษา - - 40 ช.ม. (1 นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     
- Mastering English Pronunciation 40 ช.ม. (1 นก.) - - 
-     Reading and Vocabulary Acquisition 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

- Sentence Composition and Writing 20 ช.ม. (0.5 นก.) - - 
รวมเวลาเรียนสาระเพิม่เตมิ 480ชม.  (13) 400 ชม. (11 นก.) 400 ชม.(11 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด     1360 ชม. (36 นก.) 1280 ชม. (33 นก.) 1280 ชม. (33 นก.) 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวชิาพื้นฐาน 2,600  ชั่วโมง (65 นก. ) 
รวมเวลาเรียนกลุ่มวชิาเพิ่มเติม 1,320  ชั่วโมง  (33 นก.) 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 4,280  ชั่วโมง  (98 นก.) 

 
หมายเหต ุรายวิชาหนา้ที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม 

 



14 
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ แผนการเรียน English Programme 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/จ านวนหน่วยกิต 

ม.1 ม.2 ม.3 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    

ภาษาไทย 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

120 ช.ม. (3 นก.) 
 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

120 ช.ม. (3 นก.) 

160 ช.ม. (4 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

120 ช.ม. (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ศิลปะ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
การงานอาชพี 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 ช.ม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 880 ชม. (22 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- ชมรม 

120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชา/ กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่เติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

   

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Checkpoint 
Mathematics) 

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

- วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge Checkpoint Science) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge Checkpoint English) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 

- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 

- หน้าที่พลเมือง (1 นก.) (1 นก.) (1 นก.) 

- มองโลกศึกษา (Cambridge Lower Secondary Global 
Perspectives) 

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

รวมเวลาเรียน(สาระเพิ่มเติม) 400 ช.ม. (11 นก.) 400 ช.ม. (11 นก.) 400 ช.ม. (11 นก.) 
รวมเวลาเรียน(สาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,320 ชม. (33 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,440 ช.ม. 1,440 ช.ม. 1,440 ช.ม. 
    

 
 
 

 
 
 
 

หมายเหต ุรายวิชาหนา้ที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

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

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชพี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมสาระพื้นฐานทั้งหมด 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 
120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
(รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรยีน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ( Cambridge IGSCE English as a Second 
Language) 

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

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

- หน้าที่พลเมือง  (1 นก.) (1 นก.)  

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     

-     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

- คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International 
Mathematics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม.  (1นก.) 

 

-    ฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยา 360 ช.ม. (9 นก.) 360 ช.ม. (9 นก.) 360 ช.ม. (9 นก.) 
รวมสาระเพิ่มเติมทั้งหมด 620 ช.ม. (16.5 นก.) 520 ช.ม. (14 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพิ่มเติมทั้งหมด 1,220 ช.ม. (31.5 นก.) 1,160 ช.ม. (30 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

เวลาเรียน  เรยีนรวมทั้งหมด 1,340 ช.ม. 1,280 ช.ม. 1,320 ช.ม. 

 
 หมายเหต ุรายวิชาหนา้ที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมวิถีประจ าวันของโรงเรียน ในกิจกรรม 

Homeroom กิจกรรมส าคัญของโรงเรียน โดยมีคู่มือชี้แจง เพื่อการตค่ีากจิกรรมเป็นคะแนนและตัดสินผลการเรียนเปน็รายภาคเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาไทย) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.( 1นก.) 
การงานอาชีพ 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 
120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรียน) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  (Cambridge IGSCE English as a Second 
Language) 

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

วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 

น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาไทย) 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International 
Mathematics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
 

40 ช.ม. (1นก.)  

พัฒนาทักษะภาษาไทย 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  

โครงงานภาษาไทย / วิจัยทางภาษาไทย 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  

รวมสาระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 
เวลาเรียน  เรียนรวมทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาอังกฤษ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
80 ช.ม.(2นก.) 

 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
80 ช.ม.(2นก.) 

 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 
120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรียน) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridge IGSCE English as a Second 

Language) 
80 12ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 120 ช.ม.(3นก.) 

วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 

น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาอังกฤษ) 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

- คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International Mathematics) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.)  

- ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

- เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

- ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

- ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  

- Creative English and Communication  40 (1 นก.) -  

- โครงงานภาษาอังกฤษ - 40 (1 นก.)  

รวมสาระเพิ่มเติมท้ังหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นฟิสิกส)์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กจิกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรียน)  

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

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined 
Sciences) 

80 ช.ม. (2 นก.) 
80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

- หน้าท่ีพลเมือง  (1 นก.)  (1 นก.)  
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นฟิสิกส)์ 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International 
Mathematics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม. (1นก.)  

ความถนัดทางฟิสิกส์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  

ระเบียบวิจัย การสืบเสาะและการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 20 (0.5 นก.)   

โครงงานฟิสิกส์  20 (0.5 นก.)  

รวมสาระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นเคมี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
(รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรียน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridge IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 121 ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

- หน้าท่ีพลเมือง ( 1นก.) (1นก.)  
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นเคมี) 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

เคมี 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International 

Mathematics) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

40 ช.ม. (1นก.)  

ความถนัดทางเคมี 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  

ระเบียบวิจัย การสืบเสาะและการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 20 (0.5 นก.)   

โครงงานเคมี  20 (0.5 นก.)  

รวมสาระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นชีววิทยา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
(รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรียน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridge IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 122 ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

- หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1นก.)  
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นชีววิทยา) 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International 
Mathematics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม. (1นก.)  

ความถนัดทางชีววิทยา 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  

ระเบียบวิจัย การสืบเสาะและการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 20 (0.5 นก.)   

โครงงานชีววิทยา  20 (0.5 นก.)  

รวมสาระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 



26 
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นคณิตศาสตร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
(รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรียน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridge IGSCE English as a Second 
Language) 

80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 123 ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นคณิตศาสตร์) 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International 
Mathematics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม .(1นก.)  

ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  

โครงงานคณิตศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  

รวมสาระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทัง้หมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
(รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridge IGSCE English as a Second 
Language) 

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

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

- หน้าท่ีพลเมือง (1นก.) (1นก.)  
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์) 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ฟิสิกส์  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

เคมี  120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International 
Mathematics) 

40 ช.ม. (1 นก.) 
40 ช.ม .(1นก.)  

ความถนัดทางคอมพิวเตอร์ 40 ชม. ( 1นก.) 80 ชม. ( 2 นก.)  

การเขียนโปรแกรมบนเว็บภาษา PHP 40 ชม. ( 1นก.)   

โครงงานวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.)  

รวมสาระเพิ่มเติมทั้งหมด 860 ช.ม. (22.5 นก.) 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,460 ช.ม. (37.5 นก.) 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,580 ช.ม. 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลา / จ านวนหน่วยกิต 

ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้   

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมแนะแนว   
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชาบังคับ
เรียนทุกแผนการเรียน) 

  

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Cambridge IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS  40 ช.ม.(1นก.) 

- หน้าท่ีพลเมือง (1นก.)  

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน    

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ฟิสิกส์ 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

เคมี 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรม) 
 
รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.5  ม.6  

ชีววิทยา 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International Mathematics) 40ช.ม. (1นก.)  

ความถนัดทางวิศวกรรม 80 ช.ม. ( 2 นก.)  

โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรม 40 ช.ม. (1 นก.)  

รวมสาระเพิม่เติมท้ังหมด 840 ช.ม. (22 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพิ่มเติมท้ังหมด 1,480 ช.ม. (37 นก.) 1,200 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนท้ังหมด 1,600 ช.ม. 1,320 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กจิกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชา
บังคับเรยีนทุกแผนการเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 80 ช.ม.(2นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     

ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   

วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 40 ช.ม. ( 1 นก.)   

การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  40 ช.ม. ( 1 นก.)  

ศาสนาสากล  40 ช.ม. ( 1 นก.)  

กฎหมายน่ารู ้   40 ช.ม. ( 1 นก.) 

รัฐศาสตร์เบื้องต้น   40 ช.ม. ( 1 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ    
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

คณิตศาสตร์สากล (Cambridge IGSCE International Mathematics) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.)  

มุมมองโลก (Cambridge IGSCE Global Perspectives) 40 ช.ม. (1นก.)   

การจัดการสิ่งแวดล้อม (Cambridge IGSCE Enviromantal 
Management)  

 40 ช.ม. (1นก.)  

คณิตศาสตร์ชีวิตประจ าวัน 80 ช.ม. ( 2 นก.)   

คณิตศาสตร์ธุรกิจ  80 ช.ม. (2 นก.)  

ทักษะทางคณิตศาสตร์    80 ช.ม. (2 นก.) 

ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 

ความรอบรู้เรื่องสื่อ   40 ช.ม. ( 1 นก.) 

สินทรัพย์ดิจิทัล   40 ช.ม. ( 1 นก.) 

หน้าที่พลเมือง (1นก.) (1นก.)  

รวมสาระเพิ่มเติมทั้งหมด 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 440 ช.ม. (15 นก.) 

รวมสาระพื้นฐานและเพ่ิมเติมทั้งหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,000 ชม. (29 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม.  1,440 ช.ม.  1,120 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชา
บังคับเรยีนทุกแผนการเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  80 ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     

ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   

วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 40 ช.ม. ( 1 นก.)   

การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  40 ช.ม. ( 1 นก.)  

ศาสนาสากล  40 ช.ม. ( 1 นก.)  

กฎหมายน่ารู ้   40 ช.ม. ( 1 นก.) 

รัฐศาสตร์เบื้องต้น   40 ช.ม. ( 1 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ศิลป์-ดนตร ี    
มุมมองโลก (Cambridge IGSCE Global Perspectives) 40 ช.ม. (1นก. 40 ช.ม. (1นก.  
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Cambridge IGSCE Enviromantal Management)   40 ช.ม. (1นก.)  

ทฤษฎีดนตรี 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 

โสตทักษะ 80 ช.ม. ( 2 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 

ปฏิบัติการดนตรี 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 

พื้นฐานเปียโน 40 ช.ม. (1นก.)   

เทคโนโลยีดนตรี  40 ช.ม. (1นก.)  

ความสามารถทางดนตรี ( Musicianship)   40 ช.ม. (1นก.) 

การแสดงผลงานทางดนตรี   40 ช.ม. (1นก.) 
ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 

หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  สาระเพิ่มเติม 700 ช.ม. (18 นก.) 
680 ช.ม. (17.5 

นก.) 
600 ช.ม. (15 นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  ทั้งหมด 
1,300 ช.ม. (32.5 

นก.) 
1,320 ช.ม. (33 

นก.) 
1,160 ชม. (29 

นก.) 
รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม. 1,440 ช.ม. 1,1600 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ฝร่ังเศส 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชา
บังคับเรยีนทุกแผนการเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     

ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   

วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว 40 ช.ม. ( 1 นก.)   

การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  40 ช.ม. ( 1 นก.)  

ศาสนาสากล  40 ช.ม. ( 1 นก.)  

กฎหมายน่ารู ้   80 ช.ม. ( 2 นก.) 

รัฐศาสตร์เบื้องต้น   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป-์ฝร่ังเศส 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ศิลป์-ฝรั่งเศส    

มุมมองโลก (Cambridge IGSCE Global Perspectives) 40 ช.ม. (1นก.)   
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Cambridge IGSCE Enviromantal 
Management)  

 40 ช.ม. (1นก.)  

ภาษาฝรั่งเศส 160 ช.ม. (4 นก.) 160 ช.ม. (4 นก.) 160 ช.ม. (4 นก.) 
ภาษาฝรั่งเศส ฟัง –พูด 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 

หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) ( 1 นก.)  

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  สาระเพิ่มเติม 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 520 ช.ม. (13 นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  ทั้งหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,080 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม.  1,440 ช.ม. 1,080 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-จีน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชา
บังคับเรยีนทุกแผนการเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล (Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     

ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   

วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว    

การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

ศาสนาสากล  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

กฎหมายน่ารู ้   80 ช.ม. ( 2 นก.) 

รัฐศาสตร์เบื้องต้น   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-จีน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ศิลป์-จีน    
มุมมองโลก (Cambridge IGSCE Global Perspectives) 40 ช.ม. (1นก.)   
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Cambridge IGSCE Enviromantal 
Management)  

 40 ช.ม. (1นก.)  

ภาษาจีน 160 ช.ม. (4 นก.) 160 ช.ม. (4 นก.) 160 ช.ม. (4 นก.) 
ภาษาจีน ฟัง –พูด 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 

หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) ( 1 นก.)  

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  สาระเพิ่มเติม 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 520 ช.ม. (13 นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  ทั้งหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,080 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม.  1,440 ช.ม. 1,080 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 ช.ม. (3นก.) 120 ช.ม. (3นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3นก.) 
40 ช.ม.(1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

120 ช.ม. (3นก.) 
40 ช.ม. (1นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

80 ช.ม. (2นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1นก.) 40 ช.ม.(1นก.) 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน ชมรม 120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น (รายวิชา
บังคับเรยีนทุกแผนการเรียน) 

   

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (Cambridge IGSCE English as a Second Language) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.) ช.ม.(3นก.) 

- วิทยาศาสตร์สากล ( Cambridge IGCSE Combined Sciences) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม.(2นก.)  

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   40 ช.ม.(1นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     

ภาษาและวรรณกรรมไทย 80 ช.ม. ( 2 นก.)   

วรรณกรรมและการสื่อสาร  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว    

การเงิน การธนาคารและการคลัง 40 ช.ม. ( 1 นก.)   

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

ศาสนาสากล  80 ช.ม. ( 2 นก.)  

กฎหมายน่ารู ้   80 ช.ม. ( 2 นก.) 

รัฐศาสตร์เบื้องต้น   80 ช.ม. ( 2 นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ศิลป์-ญ่ีปุ่น    
มุมมองโลก (Cambridge IGSCE Global Perspectives) 40 ช.ม. (1นก.)   
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Cambridge IGSCE Enviromantal 
Management)  

 40 ช.ม. (1นก.)  

ภาษาญี่ปุ่น 160 ช.ม. (4 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

ภาษาญี่ปุ่น ฟัง –พูด 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 
ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 80 ช.ม. ( 2 นก.) 

หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) ( 1 นก.)  

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  สาระเพิ่มเติม 700 ช.ม. (18 นก.) 680 ช.ม. (17.5 นก.) 520 ช.ม. (13 นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  ทั้งหมด 1,300 ช.ม. (32.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,080 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,420 ช.ม.  1,440 ช.ม. 1,080 ช.ม. 
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ English Programme 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. (2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม. (3 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 

120 ช.ม. (3 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 
 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
การงานอาชีพ 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 580 ช.ม. (14.5 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 
120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
(รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรียน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ( Cambridge IGSCE English as a Second 
Language) 

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

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  40 ช.ม.(1 นก.)  

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   80 ช.ม.(2 นก.) 

- หน้าท่ีพลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ English Programme 
 

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน  ม.4 ม.5 ม.6 

-    คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Cambridge IGCSE Mathematics) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

-    ฟิสิกส์ (Cambridge IGCSE Physics) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

-    เคมี (Cambridge IGCSE Chemistry) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

-    ชีววิทยา (Cambridge IGCSE Biology) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 120 ช.ม. ( 3 นก.) 

-    มองโลกศึกษา (Cambridge IGCSE Global Perspectives) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.)  

รวมเวลาเรียน  เรียน(สาระเพิ่มเติม) 740 ช.ม. (18.5 นก.) 720 ช.ม. (18 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียน(สาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,360 ช.ม. (34 นก.) 1,080 ชม. (27 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,440 ช.ม. 1,480 ช.ม. 1,200 ช.ม. 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุรายวิชาหนา้ที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมวิถีประจ าวันของโรงเรียน ในกิจกรรม 
Homeroom กิจกรรมส าคัญของโรงเรียน โดยมีคู่มือชี้แจง เพื่อการตึค่ากจิกรรมเป็นคะแนนและตัดสินผลการเรียนเปน็รายภาคเรียน 
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โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ English Programme 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้    

ภาษาไทย 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
คณิตศาสตร์ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 
 วิทยาศาสตร์ 80 ชม. ( 2 นก.) 80 ชม. (2 นก.)  
 เทคโนโลยี 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.)  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 
 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ภูมิศาสตร์ 

120 ช.ม.(3 นก.) 
40 ช.ม.(1 นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2 นก.) 
 

120 ช.ม. (3 นก.) 
40 ช.ม. (1 นก.) 

 
 

80 ช.ม.(2 นก.) 
 

80 ช.ม. (2 นก.) 
 
 
 

80 ช.ม.(2 นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม.(1 นก.) 
ศิลปะ 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 40 ช.ม.(1 นก.) 
การงานอาชพี 20 ช.ม. (0.5 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 40 ช.ม. (1 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2นก.) 

รวมทั้งหมดเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 600 ช.ม. (15 นก.) 640 ชม.(16 นก.) 560 ชม. (14 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมนักเรียน 

- ชมรม 
120 ช.ม. 120 ช.ม. 120 ช.ม. 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 รายวิชาที่สถานศึกษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
(รายวิชาบังคับเรียนทุกแผนการเรยีน) 

   

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ( Cambridge IGSCE English as a 
Second Language) 

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

- โครงงานอาชีพ 20 ชม. (0.5 นก.)   

- โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา (Robotics and STEM) 40 ช.ม. (1 นก.)   

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  40 ช.ม.(1 นก.)  

- การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ   40 ช.ม.(1 นก.) 

- น าเสนอสื่อประสมบน Mac OS   80 ช.ม.(2 นก.) 

- หน้าที่พลเมือง (1 นก.) (1 นก.)  

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     

-     คณิตศาสตร์ประยกุต์ 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 120 ช.ม. (3 นก.) 

-    เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Cambridge IGCSE Economics) 160 ช.ม. (4 นก.)   

-    ธุรกิจท่องเที่ยวพื้นฐาน (Cambridge IGCSE Travel and 
Tourism) 

120 ช.ม. (3 นก.)   

-    การบัญชีพื้นฐาน (Cambridge IGCSE Accounting)  120 ช.ม. (3 นก.)  

-    ธุรกิจศึกษา (Cambridge IGCSE Business Studies)  120 ช.ม. (3 นก.)  
-    มองโลกศึกษา (Cambridge IGCSE Global Perspectives) 80 ช.ม. (2 นก.) 80 ช.ม. (2 นก.)  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ English Programme 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  /จ านวนหน่วยกิต 

ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาเลือกเสรี (เลือกเรียน 1 รายวิชา) 
-     ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
      (Cambridge English for Business) 
-    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

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

-     พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์   120 ช.ม. ( 3 นก.) 

-     การอ่านคิดวิเคราะห์   80 ช.ม. (2 นก.) 

-     กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้   40 ช.ม. (1 นก.) 

-     รัฐศาสตร์เบื้องต้น   40 ช.ม. (1 นก.) 
รวมเวลาเรียน  เรียน(สาระเพิ่มเติม) 740 ช.ม. (18.5 นก.) 680 ช.ม. (17 นก.) 640 ช.ม. (16 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียน(สาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม) 1,340 ช.ม. (33.5 นก.) 1,320 ช.ม. (33 นก.) 1,120 ชม. (28 นก.) 

รวมเวลาเรียน  เรียนทั้งหมด 1,460 ช.ม. 1,440 ช.ม. 1,240 ช.ม. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุรายวิชาหนา้ที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการลงสู่กิจกรรมวิถีประจ าวันของโรงเรียน ในกิจกรรม 
Homeroom กิจกรรมส าคัญของโรงเรียน โดยมีคู่มือชี้แจง เพื่อการตึค่ากิจกรรมเป็นคะแนนและตัดสินผลการเรียนเปน็รายภาคเรียน 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
แผนการเรียนเนน้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท21101  ภาษาไทย   1.5 60 ท21102   ภาษาไทย   1.5 60 

ค21101   คณิตศาสตร ์  1.5 60 ค21102   คณิตศาสตร ์  1.5 60 

ว21101    วิทยาศาสตร ์  1.5 60 ว21102   วิทยาศาสตร ์  1.5 60 

ว21103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40         

ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส21103   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 

ส21102  ประวัติศาสตร ์  0.5 20 ส21104   ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ21101   สุขศึกษา   0.5 20 พ21103   สุขศึกษา   0.5 20 

พ21102   พลศึกษา   0.5 20 พ21104   พลศึกษา   0.5 20 

ศ21101  นาฏศิลป ์  0.5 20 ศ21103   ทัศนศิลป ์  0.5 20 

ศ21102   ดนตรไีทย   0.5 20 ศ21104  ดนตรสีากล 0.5 20 

ง21101    การงานอาชีพ 0.5 20 ง21102   การงานอาชีพ 0.5 20 

อ21101     ภาษาอังกฤษ   1.5 60 อ21102   ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

ว21201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ว21202   วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

ว20220 การค้นคว้าอิสระ 0.5 20 ว20221 โครงงานสะเต็มพลัส (STEM+) 0.5 20 

    ว21203   โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 

ส21201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   ส21202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5   

อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

จ21201 ภาษาจีน  1.0 40 จ21202 ภาษาจีน  1.0 40 

ค20203 ***จ านวนจริง 0.5  ค20204 ***ทฤษฎีจ านวน 0.5  

ว20202 ***วิทยาศาสตร์กับสารรอบตัว 0.5  ว20203 ***ชีววิทยากับการด ารงชีวิต  0.5  

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 180   รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 แนะแนว    20   แนะแนว   -  20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ  -  20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (8)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ - (8) 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

  รวมท้ังหมด 17.5 700   รวมท้ังหมด 17.5 700 

 
หมายเหตุ; ***เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้นที่มกีารจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท21101  ภาษาไทย   1.5 60 ท21102  ภาษาไทย  1.5 60 

ค21101   คณิตศาสตร์   1.5 60 ค21102  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 

ว21101    วิทยาศาสตร์   1.5 60 ว21102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 

ว21103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 

ส21102  ประวัติศาสตร์   0.5 20 ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ21101   สุขศึกษา   0.5 20 พ21103  สุขศึกษา  0.5 20 

พ21102   พลศึกษา   0.5 20 พ21104  พลศึกษา  0.5 20 

ศ21101  นาฏศิลป์   0.5 20 ศ21103  ทัศนศิลป ์ 0.5 20 

ศ21102   ดนตรไีทย   0.5 20 ศ21104  ดนตรสีากล 0.5 20 

ง21101    การงานอาชีพ 0.5 20 ง21102  การงานอาชีพ 0.5 20 

อ21101     ภาษาอังกฤษ   1.5 60 อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 

ว21201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ว21202  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

ว20220 การค้นคว้าอิสระ  0.5 20 
    

    ว21203  โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 

ส21201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส21202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

    อ20217 โครงงานภาษาอังกฤษ 0.5 20 

จ21201 ภาษาจีน  1.0 40 จ21202 ภาษาจีน  1.0 40 

อ20203 
***Mastering English 
Pronunciation  

0.5  อ20205 
***Mastering English 
Pronunciation  

0.5  

อ20204 
***Reading and Vocabulary 
Acquisition 

0.5  อ20206 
***Sentence Composition and 
Writing  

0.5  

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 180   รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 แนะแนว    20   แนะแนว    20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ   20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (8)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (8) 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

  รวมท้ังหมด 17.5 700   รวมท้ังหมด 17.5 700 

หมายเหตุ; ***เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้นที่มกีารจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนเนน้ดิจิทัล 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท21101  ภาษาไทย  1.5 60 ท21102  ภาษาไทย  1.5 60 

ค21101  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค21102  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 

ว21101  วิทยาศาสตร ์ 1.5 
1.0 

60 
40 

ว21102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 
 

60 
 ว21103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ   

ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 

ส21102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ21101  สุขศึกษา  0.5 20 พ21103  สุขศึกษา  0.5 20 

พ21102  พลศึกษา  0.5 20 พ21104  พลศึกษา  0.5 20 

ศ21101  นาฏศิลป ์ 0.5 20 ศ21103  ทัศนศิลป ์ 0.5 20 

ศ21102  ดนตรไีทย  0.5 20 ศ21104  ดนตรสีากล 0.5 20 

ง21101  การงานอาชีพ 0.5 20 ง21102  การงานอาชีพ 0.5 20 

อ21101  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 

ว21201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ว21202  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

ว20220 การค้นคว้าอิสระ  0.5 20 
    

    ว21203  โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 

    ว20222 โครงงานดิจิทัล 0.5 20 

ส21201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส21202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

จ21201 ภาษาจีน  1.0 40 จ21202 ภาษาจีน  1.0 40 

ว20208 ***การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 0.5  ว20210 ***การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 0.5  

ว20209 ***การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ 0.5  ว20211 ***การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ 0.5  

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 180   รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพฒันาผู้เรียน     

 แนะแนว    20   แนะแนว    20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ   20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8) 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

  รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 17.5 700 

 
หมายเหตุ; ***เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้นที่มกีารจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน Bilingual Programme 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท21101  ภาษาไทย  1.5 60 ท21102  ภาษาไทย  1.5 60 

ค21101  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค21102  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 

ว21101  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 ว21102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 

ว21103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 

ส21102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ21101  สุขศึกษา  0.5 20 พ21103  สุขศึกษา  0.5 20 

พ21102  พลศึกษา  0.5 20 พ21104  พลศึกษา  0.5 20 

ศ21101  นาฏศิลป ์ 0.5 20 ศ21103  ทัศนศิลป ์ 0.5 20 

ศ21102  ดนตรไีทย  0.5 20 ศ21104  ดนตรสีากล 0.5 20 

ง21101  การงานอาชีพ 0.5 20 ง21102  การงานอาชีพ 0.5 20 

อ21101  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 

ว21201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ว21202  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

    ว21203  โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 

ส21201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส21202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

จ21201 ภาษาจีน  1.0 40 จ21202 ภาษาจีน  1.0 40 

 เลือกเสร ี 0.5 20  เลือกเสร ี 0.5 20 

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 180   รวมรายวชิาเพ่ิมเติม 6.0 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 แนะแนว    20   แนะแนว    20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ   20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8) 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

  รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 16.5 700 
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รายวิชาเพ่ิมเติมเลือกเสร ี   รายวิชาเพ่ิมเติมเลือกเสร ี   

ว20223 ของเล่นสะเต็ม 0.5 20 ว20223 ของเล่นสะเต็ม 0.5 20 

ว20224 การสร้างการ์ตูนคาแร็กเตอร ์ 0.5 20 ว20224 การสร้างการ์ตูนคาแร็กเตอร ์ 0.5 20 

อ20218 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ 0.5 20 อ20218 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ 0.5 20 

ค20209 สนุกคิดคณิตศาสตร ์ 0.5 20 ค20209 สนุกคิดคณิตศาสตร ์ 0.5 20 

ญ20203 ไกด์ญี่ปุ่นรุ่นจิ๋ว  0.5 20 ญ20203 ไกด์ญี่ปุ่นรุ่นจิ๋ว  0.5 20 

ฝ20201 ลองมองฝรั่งเศส 0.5 20 ฝ20201 ลองมองฝรั่งเศส 0.5 20 

ท20201 นักพูดรุ่นจิ๋ว 0.5 20 ท20201 นักพูดรุ่นจิ๋ว 0.5 20 

ส20207 เล่าเรื่องเชียงใหม ่ 0.5 20 ส20207 เล่าเรื่องเชียงใหม ่ 0.5 20 

ศ20201 เส้นสายลายเสียง 0.5 20 ศ20201 เส้นสายลายเสียง 0.5 20 

ศ20202 ร้องเป็น เล่นได ้ 0.5 20 ศ20202 ร้องเป็น เล่นได ้ 0.5 20 

ศ20203 ดนตรสีร้างสรรค ์ 0.5 20 ศ20203 ดนตรสีร้างสรรค ์ 0.5 20 

ศ20204 ปี่พาทย์ผจญเพลง 0.5 20 ศ20204 ปี่พาทย์ผจญเพลง 0.5 20 

ศ20205 งานไม้นายช่างน้อย  0.5 20 ศ20205 งานไม้นายช่างน้อย  0.5 20 

พ20202 กีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ 0.5 20 พ20202 กีฬาอิเล็กทรอนิกส ์ 0.5 20 

ง20201 ธุรกิจออนไลน ์ 0.5 20 ง20201 ธุรกิจออนไลน ์ 0.5 20 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท21101  ภาษาไทย  1.5 60 ท21102  ภาษาไทย  1.5 60 

ค21101  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค21102  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 

ว21101  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 ว21102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 

ว21103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส21101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส21103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 

ส21102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส21104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ21101  สุขศึกษา  0.5 20 พ21103  สุขศึกษา  0.5 20 

พ21102  พลศึกษา  0.5 20 พ21104  พลศึกษา  0.5 20 

ศ21101  นาฏศิลป ์ 0.5 20 ศ21103  ทัศนศิลป ์ 0.5 20 

ศ21102  ดนตรไีทย  0.5 20 ศ21104  ดนตรสีากล 0.5 20 

ง21101  การงานอาชีพ 0.5 20 ง21102  การงานอาชีพ 0.5 20 

อ21101  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ21102  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

ว21201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ว21202  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 
20 

 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 
20 

    ว21203  โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 

ส21201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส21202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

จ20201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 จ20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 

ส20201 มองโลกศึกษา 1.0 20 ส20202 มองโลกศึกษา 1.0 20 

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 180   รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 แนะแนว    20   แนะแนว    20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ   20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8) 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

  รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 16.5 700 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน Bilingual Programme 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท22101  ภาษาไทย  1.5 60 ท22102  ภาษาไทย  1.5 60 

ค22101  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค22102  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 

ว22101  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 ว22102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 

    ว22103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส22103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 

ส22102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส22104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ22101  สุขศึกษา  0.5 20 พ22103  สุขศึกษา  0.5 20 

พ22102  พลศึกษา  0.5 20 พ22104  พลศึกษา  0.5 20 

ศ22101  นาฏศิลป ์ 0.5 20 ศ22103 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 

ศ22102  ดนตรไีทย 0.5 20 ศ22104  ดนตรสีากล  0.5 20 

ง22101  การงานอาชีพ  0.5 20 ง22102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 

อ22101  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   

ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 

ว22201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ว22202  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 

ว22204  โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 ว22205  โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 

ว22203  โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40     

ส22201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส22202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

        
อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

จ22201 ภาษาจีน 1.0 40 จ22202 ภาษาจีน 1.0 40 

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 220   รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 180 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 แนะแนว    20   แนะแนว    20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ   20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8) 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

  รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 16.5 700 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท22101  ภาษาไทย  1.5 60 ท22102  ภาษาไทย  1.5 60 

ค22101  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค22102  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 

ว22101  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 ว22102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 

    ว22103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส22101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส22103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 

ส22102  ประวตัิศาสตร ์ 0.5 20 ส22104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ22101  สุขศึกษา  0.5 20 พ22103  สุขศึกษา  0.5 20 

พ22102  พลศึกษา  0.5 20 พ22104  พลศึกษา  0.5 20 

ศ22101  นาฏศิลป ์ 0.5 20 ศ22103 ทัศนศิลป ์ 0.5 20 

ศ22102  ดนตรไีทย 0.5 20 ศ22104  ดนตรสีากล  0.5 20 

ง22101  การงานอาชีพ  0.5 20 ง22102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 

อ22101  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ22102 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   

ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ค22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

ว22201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ว22202  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 
20 

 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 
20 

ว22203  โรโบติกส์และสเตม็ศึกษา 1.0 40     

ส22201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส22202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 

ส20203 มองโลกศึกษา 1.0 20 ส20204 มองโลกศึกษา 1.0 20 

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 220   รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 180 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 แนะแนว    20   แนะแนว    20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ   20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8) 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

  รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 16.5 700 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน Bilingual Programme 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท23101  ภาษาไทย  1.5 60 ท23102  ภาษาไทย  1.5 60 

ค23101  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค23102  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 

ว23101  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 ว23102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 

ว23103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส23103  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 

ส23102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส23104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ23101  สุขศึกษา  0.5 20 พ23103  สุขศึกษา  0.5 20 

พ23102  พลศึกษา  0.5 20 พ23104  พลศึกษา  0.5 20 

ศ23101 ดนตรสีากล  0.5 20 ศ23103  ดนตรไีทย  0.5 20 

ศ23102 ทัศน์ศิลป ์ 0.5 20 ศ23104  นาฏศิลป ์ 0.5 20 

ง23101  การงานอาชีพ  0.5 20 ง23102  การงานอาชีพ  0.5 20 

อ23101  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ23102  ภาษาอังกฤษ  1.5 80 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 440 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   

ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 

ว23201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ว23202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 

    ว23203  โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 

ส23201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส23202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

ส23203 เชียงใหม่ศึกษา 0.5 20 ส23204 เชียงใหม่ศึกษา 0.5 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ23202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

จ23201 ภาษาจีน  1.0 40 จ23202 ภาษาจีน  1.0 40 

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 180   รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 แนะแนว    20   แนะแนว    20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ   20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8) 

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

  รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 16.5 700 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท23101  ภาษาไทย  1.5 60 ท23102  ภาษาไทย  1.5 60 

ค23101  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 ค23102  คณิตศาสตร ์ 1.5 60 

ว23101  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 ว23102  วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 

ว23103  การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส23101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 60 ส23103  
สังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.5 60 

ส23102  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส23104  ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ23101  สุขศึกษา  0.5 20 พ23103  สุขศึกษา  0.5 20 

พ23102  พลศึกษา  0.5 20 พ23104  พลศึกษา  0.5 20 

ศ23101 ดนตรสีากล  0.5 20 ศ23103  ดนตรไีทย  0.5 20 

ศ23102 ทัศน์ศิลป ์ 0.5 20 ศ23104  นาฏศิลป ์ 0.5 20 

ง23101  การงานอาชีพ  0.5 20 ง23102  การงานอาชีพ  0.5 20 

อ23101  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ23102  ภาษาอังกฤษ  1.5 60 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.5 460   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 420 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม   

ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ค23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

ว23201  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ว23202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 

 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 
20 

 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

 
20 

    ว23203  โรโบติกส์และสเตม็ศึกษา 1.0 40 

ส23201 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส23202 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ23202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

จ20205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 0.5 20 

ส20205 มองโลกศึกษา 1.0 20 ส20206 มองโลกศึกษา 1.0 20 

  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 180   รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 220 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 แนะแนว    20   แนะแนว    20 

 ลูกเสือ   20   ลูกเสือ   20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (8) 

     ทักษะพื้นฐานว่ายน้ า 25 เมตร   

  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60   รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   60 

  รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 16.5 700 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (เน้นภาษาไทย) 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 
รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว31221 เคม ี 1.5 60 ว31222 เคม ี 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

ท30201 ***พัฒนาทักษะภาษาไทย 1.0 40 ท30202 ***พัฒนาทักษะภาษาไทย 1.0 40 

ท30205 ***โครงงานภาษาไทย 0.5 20 ท30206 ***โครงงานภาษาไทย 0.5 20 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ค31205 คณิตศาสตร์สากล 0.5 20 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 11.0 420 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 18.0 700   รวมท้ังหมด 18.0 700 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (เน้นภาษาอังกฤษ) 
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์  0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง31102 การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 280   รวมรายวชิาพื้นฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส์ 1.5 60 

ว31221 เคมี 1.5 60 ว31222 เคมี 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าที่พลเมือง  0.5  ส30208 หน้าที่พลเมือง  0.5  

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

อ31207 ***ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 1.0 30 อ31209 ***ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 1.0 30 

อ31211 ***ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์และการสื่อสาร 0.5 30 อ31212 ***ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์และการสื่อสาร 0.5 30 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     

ค31205 คณิตศาสตร์สากล 0.5 20 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

 ส่งเสรมิวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 11.0 420 

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.0 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมทั้งหมด 18.0 700   รวมทั้งหมด 18.0 700 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร ์
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (เน้นฟิสิกส)์ 
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์  0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง31102 การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 280   รวมรายวชิาพื้นฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส์ 1.5 60 

ว31221 เคมี 1.5 60 ว31222 เคมี 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าที่พลเมือง  0.5  ส30208 หน้าที่พลเมือง  0.5  

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

ว31203 ***ความถนัดทางฟิสิกส ์ 1.0 40 ว31204 ***ความถนัดทางฟิสิกส ์ 1.0 40 

ว31282 
***ระเบียบวิธวีิจัย การสืบเสาะและการ
สืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 

0.5 20 ว31283 ***โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 20 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     

ค31205 คณิตศาสตร์สากล 0.5 20 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 11.0 420 

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.0 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมทั้งหมด 18.0 700   รวมทั้งหมด 18.0 700 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (เน้นเคมี) 
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์  0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง31102 การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 280   รวมรายวชิาพื้นฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส์ 1.5 60 

ว31221 เคมี 1.5 60 ว31222 เคมี 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าที่พลเมือง  0.5  ส30208 หน้าที่พลเมือง  0.5  

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

ว31223 ***ความถนัดทางเคมี 1.0 40 ว31224 ***ความถนัดทางเคมี 1.0 40 

ว31282 
***ระเบียบวิธีวิจัย การสืบเสาะและ
การสืบค้นทางวิทยาศาสตร ์

0.5 20 ว31283 ***โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     

ค31205 คณิตศาสตร์สากล 0.5 20 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 11.0 420 

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.0 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมทั้งหมด 18.0 700   รวมทั้งหมด 18.0 700 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 



  60 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (เน้นชีววิทยา) 
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์  0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง31102 การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 280   รวมรายวชิาพื้นฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส์ 1.5 60 

ว31221 เคมี 1.5 60 ว31222 เคมี 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าที่พลเมือง  0.5  ส30208 หน้าที่พลเมือง  0.5  

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

ว31243 ***ความถนัดทางชีววิทยา 1.0 40 ว31244 ***ความถนัดทางชีววิทยา 1.0 40 

ว31282 
***ระเบียบวิธีวิจัย การสืบเสาะและ
การสืบค้นทางวิทยาศาสตร ์

0.5 20 ว31283 ***โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 20 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     

ค31205 คณิตศาสตร์สากล 0.5 20 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 11.0 420 

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.0 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมทั้งหมด 18.0 700   รวมทั้งหมด 18.0 700 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (เน้นเทคโนโลย)ี 
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์  0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง31102 การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 280   รวมรายวชิาพื้นฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส์ 1.5 60 

ว31221 เคมี 1.5 60 ว31222 เคมี 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าที่พลเมือง  0.5  ส30208 หน้าที่พลเมือง  0.5  

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

ว31284 ***เทคโนโลยีภาพเสมือน 1.0 40 ว31286 
***การเขียนโปรแกรมบนเว็ปภาษา 
PHP 

1.0 40 

ว31285 ***โครงงานเทคโนโลย ี 0.5 20 ว31287 ***โครงงานเทคโนโลย ี 0.5 20 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     

ค31205 คณิตศาสตร์สากล 0.5 20 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 11.0 420 

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.0 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมทั้งหมด 18.0 700   รวมทั้งหมด 18.0 700 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (เน้นคณิตศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร์  0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง31102 การงานอาชพี (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรายวชิาพื้นฐาน 7.0 280   รวมรายวชิาพื้นฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส์ 1.5 60 

ว31221 เคมี 1.5 60 ว31222 เคมี 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าที่พลเมือง  0.5  ส30208 หน้าที่พลเมือง  0.5  

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

ค30201 ***ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค30202 ***ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ค30205 ***โครงงานคณิตศาสตร ์ 0.5 20 ค30206 ***โครงงานคณิตศาสตร ์ 0.5 20 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     รายวิชาเพิ่มเติมตามจดุเน้น     

ค31205 คณิตศาสตร์สากล 0.5 20 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 11.0 420 

 
รวมรายวชิาเพิ่มเตมิ 10.0 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน/์นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมทั้งหมด 18.0 700   รวมทั้งหมด 18.0 700 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(เศรษฐศาสตร์) 

1.0 40 ส31103 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
 (พระพุทธ) 

1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280   รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 80 

ว31201 ฟิสิกส ์ 1.5 80 ว31202 ฟิสิกส ์ 1.5 80 

ว31221 เคม ี 1.5 80 ว31222 เคม ี 1.5 80 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 80 ว31242 ชีววิทยา 1.5 80 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40     

ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ค31205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์    ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 440 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 400 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.5 780   รวมท้ังหมด 16.5 780 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ  0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ส30201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 40 ส30202 การธนาคารและการคลัง 1.0 40 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30211 มุมมองโลก 0.5 20 ส30212 มุมมองโลก 0.5 20 

อ31203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

ค31203 คณิตศาสตร์ชีวิตประจ าวัน 1.0 40 ค31204 คณิตศาสตร์ชีวิตประจ าวัน 1.0 40 

ค31205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 40 ค31206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 40 

 พลศึกษา    พลศึกษา   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 360 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 300 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 15.5 680 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวทิยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง31102 (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  1.0 40 ส30202 การธนาคารและการคลัง 1.0 40 

ว31281 โรโบติกสแ์ละสะเต็มศึกษา 1.0 40     

ส30207 หน้าที่พลเมือง  0.5 
 

ส30208 หน้าที่พลเมือง  0.5 
 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเนน้     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเนน้     

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30211 มุมมองโลก 0.5 20 ส30212 มุมมองโลก 0.5 20 

อ31203 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40 อ31204 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40 

ศ31201 ทฤษฏีดนตรี 1.0 40 ศ31205 ทฤษฏีดนตรี 1.0 40 

ศ31202 โสตทกัษะ 1.0 40 ศ31206 โสตทกัษะ 1.0 40 

ศ31203 ปฏิบัติการดนตรี 1.0 40 ศ31207 ปฏิบัติการดนตรี 1.0 40 

ศ31204 พื้นฐานเปียโน 0.5 20 ศ31208 พื้นฐานเปียโน 0.5 20 

 พลศึกษา     พลศึกษา   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 340 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 300 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.0 680   รวมท้ังหมด 16.0 680 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ฝร่ังเศส 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ  0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 40 ส30202 การธนาคารและการคลัง 1.0 40 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40     

ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30211 มุมมองโลก 0.5 20 ส30212 มุมมองโลก 0.5 20 

อ31203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 2.0 80 ฝ31203 ภาษาฝรั่งเศส 2.0 80 

ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 80 ฝ31204 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 80 

 พลศึกษา   20  พลศึกษา  20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 380 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 340 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.0 720   รวมท้ังหมด 16.0 720 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-จีน 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ  0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 40 ส30202 การธนาคารและการคลัง 1.0 40 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40     

ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30211 มุมมองโลก 0.5 20 ส30212 มุมมองโลก 0.5 20 

อ31203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

จ31201 ภาษาจีน 2.0 80 จ31203 ภาษาจีน 2.0 80 

จ31202 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 80 จ31204 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 80 

 พลศึกษา   20  พลศึกษา  20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 380 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 340 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.0 720   รวมท้ังหมด 16.0 720 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ  0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 1.0 40 ส30202 การธนาคารและการคลัง 1.0 40 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40     

ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30211 มุมมองโลก 0.5 20 ส30212 มุมมองโลก 0.5 20 

อ31203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น  2.0 80 ญ31203 ภาษาญี่ปุ่น  2.0 80 

ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 80 ญ31204 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 80 

 พลศึกษา   20  พลศึกษา  20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 380 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 340 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.0 720   รวมท้ังหมด 16.0 720 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme (เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาองักฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 

ว31201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว31221 เคม ี 1.5 60 ว31222 เคม ี 1.5 60 

ว31241 ชีววิทยา 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40     

ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

ส31203 มองโลกศึกษา 1.0 20 ส31204 มองโลกศึกษา 1.0 20 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 340  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 300 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   

 เสรมิทักษะ IELTS    เสรมิทักษะ IELTS   

 
ส่งเสริมวิชาการ (SAT)   

 
ส่งเสริมวิชาการ (SAT)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.5 680   รวมท้ังหมด 16.5 680 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme (เน้นธุรกจิ) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค30209 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 1.5 60 ค30210 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 1.5 60 

ส31201 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน  2.0 80 ส31202 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน  2.0 80 

ว31281 โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา 1.0 40 
    

ส30207 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30208 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

ง30201 ธุรกิจท่องเที่ยวพ้ืนฐาน 1.5 60 ง30202 ธุรกิจท่องเที่ยวพ้ืนฐาน 1.5 60 

ส31203 มองโลกศึกษา 1.0 20 ส31204 มองโลกศึกษา 1.0 20 

รายวิชาเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชา)     รายวิชาเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชา)     

อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
1.0 40 

อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
1.0 40 

จ30201 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ จ30201 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 340  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 300 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   

 เสรมิทักษะ IELTS    เสรมิทักษะ IELTS   

 
สง่เสริมวิชาการ (SAT)   

 
ส่งเสริมวิชาการ (SAT)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.5 680   รวมท้ังหมด 16.5 680 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาไทย) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวทิยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชพี  1.0 40 ง32102 การงานอาชพี 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว32221 เคม ี 1.5 60 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสงู 1.0 40 

ส30209 หน้าที่พลเมือง  0.5  ส30210 หน้าที่พลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

ท30203 ***ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 1.0 40 ท30204 ***ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 1.0 40 

ท30207 ***วิจัยและนวัตกรรมทางภาษาไทย 0.5 20 ท30208 ***วิจัยและนวัตกรรมทางภาษาไทย 0.5 20 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเนน้     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเนน้     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 400 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  -  60 

 รวมท้ังหมด 19.0 800   รวมท้ังหมด 19.0 780 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นภาษาอังกฤษ) 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวทิยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชพี  1.0 40 ง32102 การงานอาชพี 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว32221 เคม ี 1.5 60 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสงู 1.0 40 

ส30209 หน้าที่พลเมือง  0.5  ส30210 หน้าที่พลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

อ32207 ***ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 1.0 30 อ32209 ***ความถนัดทางภาษาอังกฤษ 1.0 30 

อ32208 ***วิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 0.5 30 อ32210 ***วิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 0.5 30 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเนน้     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเนน้     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 400 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  -  60 

 รวมท้ังหมด 19 800   รวมท้ังหมด 19.0 780 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นฟสิิกส)์ 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว32221 เคม ี 1.5 60 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

ว32203 ***ความถนัดทางฟิสิกส ์ 1.0 40 ว32205 ***ความถนัดทางฟิสิกส ์ 1.0 40 

ว32204 ***โครงงานฟิสิกส ์ 0.5 20 ว32206 ***วิจัยทางฟิสิกส์ 0.5 20 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 400 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 19 800   รวมท้ังหมด 19.0 780 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์   



  74 

 
  โครงสร้างหลักสูตรชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นเคมี) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว32221 เคม ี 1.5 60 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

ว32223 ***ความถนัดทางเคมี 1.0 40 ว32225 ***ความถนัดทางเคมี 1.0 40 

ว32224 ***โครงงานทางเคมี 0.5 20 ว32226 ***วิจัยทางเคมี 0.5 20 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 400 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 19 800   รวมท้ังหมด 19.0 780 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์   



  75 

 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นชีววิทยา) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว32221 เคม ี 1.5 60 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

ว32243 ***ความถนัดทางชีววิทยา 1.0 40 ว32245 ***ความถนัดทางชีววิทยา 1.0 40 

ว32244 ***โครงงานชีววิทยา 0.5 20 ว32246 ***วิจัยทางชีววิทยา 0.5 20 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 400 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 19 800   รวมท้ังหมด 19.0 780 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์  



  76 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นวิศวกรรม) 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร์  0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส์ 1.5 60 

ว32221 เคมี 1.5 60 ว32222 เคมี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  1.0 40 

ว30285 ***ความถนัดวิศวกรรม  1.0 40 ว30287 ***ความถนัดวิศวกรรม  1.0 40 

ว30286 
***โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
วิศวกรรม 

0.5 20 ว30288 
***โครงงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
วิศวกรรม 

0.5 20 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้น     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 10.5 400 

 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมทั้งหมด 19 800   รวมทั้งหมด 19.0 780 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์  



  77 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นเทคโนโลย)ี 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์  1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์  1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร์  0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์  0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพิ่มเติม     รายวิชาเพิ่มเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส์ 1.5 60 

ว32221 เคมี 1.5 60 ว32222 เคมี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  1.0 40 

ว32282 ***การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA 1.0 40 ว32284 ***เทคโนโลยีภาพพิมพ์ 3 มิติ 1.0 40 

ว32283 ***โครงงานวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 0.5 20 ว32285 ***โครงงานวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 0.5 20 

รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้น     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 10.5 400 

 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมทั้งหมด 19 800   รวมทั้งหมด 19.0 780 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์  
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 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นคณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ  1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว32221 เคม ี 1.5 60 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

ค30203 ***ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค30204 ***ความถนัดทางคณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ค30207 ***โครงงานคณิตศาสตร ์ 0.5 20 ค30208 ***วิจัยทางคณิตศาสตร ์ 0.5 20 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.5 400 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 440 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 19 800   รวมท้ังหมด 19.0 780 

หมายเหต;ุ ***เป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตามจดุเน้นท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(หน้าท่ี) 

1.0 40 ส32103 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ภูมิศาสตร์) 

1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 40 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 6 

ว32221 เคม ี 1.5 60 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ค32205 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 ค32206 คณิตศาสตร์สากล  0.5 20 

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล  0.5 20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 340 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 326 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 17.5 740   รวมท้ังหมด 17.5 686 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 20 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 20 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 300 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 40 ส30204 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 

    
ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30213 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 ส30214 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 20 

ค32203 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 1.0 60 ค32204 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 1.0 60 

ค32205 คณิตศาสตร์สากล 0.5 40 ค32206 คณิตศาสตร์สากล 0.5 40 

 พลศึกษา    พลศึกษา   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.0 680   รวมท้ังหมด 16.0 680 
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 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ  1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 40 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 40 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 340 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 40 ส30204 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30213 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 ส30214 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0  

ศ32201 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 40 ศ32205 ทฤษฏีดนตร ี 1.0 40 

ศ32202 โสตทักษะ 1.0 40 ศ32206 โสตทักษะ 1.0 40 

ศ32203 ปฏิบัติการดนตร ี 1.0 40 ศ32207 ปฏิบัติการดนตร ี 1.0 40 

ศ32204 เทคโนโลยีดนตร ี 0.5 20 ศ32208 เทคโนโลยีดนตร ี 0.5 20 

 พลศึกษา    พลศึกษา   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 300 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 300 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.5 700   รวมท้ังหมด 16.5 660 



  82 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ฝร่ังเศส 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 20 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 320 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 40 ส30204 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30213 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 ส30214 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 2.0 80 ฝ32203 ภาษาฝรั่งเศส 2.0 80 

ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 80 ฝ32204 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 80 

 พลศึกษา  20  พลศึกษา   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 340 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.5 720   รวมท้ังหมด 16.5 700 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-จีน 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 20 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 320 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 40 ส30204 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติขั้นสูง 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30213 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 ส30214 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

จ32201 ภาษาจีน 2.0 80 จ32203 ภาษาจีน 2.0 80 

จ32202 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 80 จ32204 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 80 

 พลศึกษา  20  พลศึกษา  20 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 340  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 380 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.5 720   รวมท้ังหมด 16.5 720 



  84 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ  1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 20 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 320 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30203 ศาสนาสากล 1.0 40 ส30204 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5 
 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

ว32288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว32289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30213 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 ส30214 การจัดการสิ่งแวดล้อม 0.5 20 

อ32203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น  2.0 80 ญ32203 ภาษาญี่ปุ่น  2.0 80 

ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 80 ญ32204 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 80 

 พลศึกษา  20  พลศึกษา   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 340 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.5 720   รวมท้ังหมด 16.5 700 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme (เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 

ว32103 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 20 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 320 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว32201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว32221 เคม ี 1.5 60 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ว32241 ชีววิทยา 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว32261 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

    ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1.0 40 

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ส30210 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  

ส32201 มองโลกศึกษา 1.0 20 ส32202 มองโลกศึกษา 1.0 20 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 320  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 360 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   

 เสรมิทักษะ IELTS    เสรมิทักษะ IELTS   

 
ส่งเสริมวิชาการ (SAT)   

 
ส่งเสริมวิชาการ (SAT)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 17.5 700   รวมท้ังหมด 17.5 700 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme (เน้นธุรกจิ) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท32101 ภาษาไทย  1.0 40 ท32102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1.0 40 

ว32103 การออกแบบและวิทยาการค านวณ 1.0 40     

ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 

ง32101 การงานอาชีพ  1.0 20 ง32102 การงานอาชีพ 1.0 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 8.5 320 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 280 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค30211 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

        

ส30209 หน้าท่ีพลเมือง  0.5  ว32202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 ว32222 เคม ี 1.5 60 

ง30203 การบัญชีพื้นฐาน 1.5 60 ว32242 ชีววิทยา 1.5 60 

ง30204 ธุรกิจศึกษา 2.0 80 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 0.5 20 

ส32201 มองโลกศึกษา 1.0 20 ว32281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชา)   รายวิชาเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชา) 0.5  

อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
1.0 40 

อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
1.0 40 

จ30203 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ จ30203 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 300  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 340 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   

 เสรมิทักษะ IELTS    เสรมิทักษะ IELTS   

 
ส่งเสริมวิชาการ (SAT)   

 
ส่งเสริมวิชาการ (SAT)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 17.0 680   รวมท้ังหมด 16.5 680 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว33101 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว33201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว33202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว33221 เคม ี 1.5 60 ว33222 เคม ี 1.5 60 

ว33241 ชีววิทยา 1.5 60 ว33242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว33281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ว33282 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OS 1.0 40 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม  1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 20 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 

 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 300 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

     ทักษะพื้นฐานว่ายน้ า 50 เมตร   

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 14.0 620   รวมท้ังหมด 14.0 600 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว33101 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

 
รวมรายวชิาพ้ืนฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 40 ส30206 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 

ว33281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ว33282 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OS 1.0 40 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

ค33203 ทักษะทางคณิตศาสตร ์ 1.0 60 ค33204 ทักษะทางคณิตศาสตร ์ 1.0 60 

ง30211 ความรอบรูเ้รื่องสื่อ 1.0 40 ง30212 สินทรัพย์ดิจิทลั 1.0 40 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10) 

     ทักษะพื้นฐานว่ายน้ า 50 เมตร   

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 13.5 620   รวมท้ังหมด 13.5 620 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท31101 ภาษาไทย  1.0 40 ท31102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 

    ว31103 การออกแบบและวทิยาการค านวณ 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 1.0 40 

ส31102 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 

ง31101 การงานอาชพี 0.5 20 ง31102 (โครงงานอาชีพ) 0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 

 
รวมรายวิชาพื้นฐาน 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  1.0 40 ส30202 การธนาคารและการคลัง 1.0 40 

ว31281 โรโบติกสแ์ละสะเต็มศึกษา 1.0 40     

ส30207 หน้าที่พลเมือง  0.5 
 

ส30208 หน้าที่พลเมือง  0.5 
 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเนน้     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเนน้     

ว31288 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 ว31289 วิทยาศาสตร์สากล 0.5 20 

ส30211 มุมมองโลก 0.5 20 ส30212 มุมมองโลก 0.5 20 

อ31203 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40 อ31204 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1.0 40 

ศ31201 ทฤษฏีดนตรี 1.0 40 ศ31205 ทฤษฏีดนตรี 1.0 40 

ศ31202 โสตทกัษะ 1.0 40 ศ31206 โสตทกัษะ 1.0 40 

ศ31203 ปฏิบัติการดนตรี 1.0 40 ศ31207 ปฏิบัติการดนตรี 1.0 40 

ศ31204 พื้นฐานเปียโน 0.5 20 ศ31208 พื้นฐานเปียโน 0.5 20 

 พลศึกษา     พลศึกษา   

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 340  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 300 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชาทหาร  20  
บ าเพญ็ประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  -  60 

 รวมท้ังหมด 16.0 680   รวมท้ังหมด 16.0 680 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ฝร่ังเศส 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว33101 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 40 ส30206 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 

ว33281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ว33282 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OS 1.0 40 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 2.0 80 ฝ33203 ภาษาฝรั่งเศส 2.0 80 

ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 80 ฝ33204 ภาษาฝรั่งเศส ฟัง-พูด 1.5 80 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10) 

     ทักษะพื้นฐานว่ายน้ า 50 เมตร   

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 13.5 620   รวมท้ังหมด 13.5 620 
 



  91 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-จีน 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว33101 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 40 ส30206 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 

ว33281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ว33282 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OS 1.0 40 

        

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

จ33201 ภาษาจีน 2.0 80 จ33203 ภาษาจีน 2.0 80 

จ33202 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 80 จ33204 ภาษาจีน ฟัง-พูด 1.5 80 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10) 

     ทักษะพื้นฐานว่ายน้ า 50 เมตร   

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 13.5 620   รวมท้ังหมด 13.5 620 
 



  92 

 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว33101 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 40 ส30206 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 

ว33281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ว33282 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OS 1.0 40 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น     

อ33203 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1.0 40 

ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น  2.0 80 ญ33203 ภาษาญี่ปุ่น  2.0 80 

ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 80 ญ33204 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง-พูด 1.5 80 

 ส่งเสริมวิชาการ    ส่งเสริมวิชาการ   

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพฒันาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10)   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10) 

     ทักษะพื้นฐานว่ายน้ า 50 เมตร   

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 13.5 620   รวมท้ังหมด 13.5 620 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme (เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว33101 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.5 60 

ว33201 ฟิสิกส ์ 1.5 60 ว33202 ฟิสิกส ์ 1.5 60 

ว33221 เคม ี 1.5 60 ว33222 เคม ี 1.5 60 

ว33241 ชีววิทยา 1.5 60 ว33242 ชีววิทยา 1.5 60 

ว33281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ว33282 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OS 1.0 40 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   

 การท าธุรกิจดจิิทัล    การท าธุรกิจดจิิทัล   

 
ส่งเสริมวิชาการ   

 
ส่งเสริมวิชาการ   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 14.0 620   รวมท้ังหมด 14.0 620 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

แผนการเรียน English Programme (เน้นธุรกจิ) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

วิชา นก. ชั่วโมง วิชา นก. ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน     รายวิชาพ้ืนฐาน     

ท33101 ภาษาไทย  1.0 40 ท33102 ภาษาไทย  1.0 40 

ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 

ว33101 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ  1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ  1.0 40 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

 
รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 240 

รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม     

ค30213 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 1.5 60 ค30214 คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 1.5 60 

ง30207 ทักษะผู้ประกอบการ 1.5 60 ง30208 ทักษะผู้ประกอบการ 1.5 60 

ง30209 ธุรกิจดิจิทัล 1.0 40 ง30210 ธุรกิจดิจิทัล 1.0 40 

ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0 40 ส30206 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1.0 40 

ว33281 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1.0 40 ว33282 น าเสนอสื่อประสมบน MAC OS 1.0 40 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1.0 40 

รายวิชาเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชา)   รายวิชาเพ่ิมเติมเลือก (เลือก 1 วิชา) 0.5  

อ32205 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจ 
1.0 40 

อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
1.0 40 

จ30203 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ จ30203 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 

 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320  รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 320 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   รายวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้น   

 เสรมิทักษะ ESB    เสรมิทักษะ ESB   

 
ส่งเสริมวิชาการ   

 
ส่งเสริมวิชาการ   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  แนะแนว    20   แนะแนว    20 

  ชมรม   20   ชมรม   20 

 
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20  
บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษาวิชา
ทหาร 

 20 

  
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

  (10)   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   (10) 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  60 

 รวมท้ังหมด 14 620   รวมท้ังหมด 14.5 620 
 

 


