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ภาษาไทย 100 50 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การอาน   
 1.1  การวิเคราะหจุดประสงค / เจตนาของผูเขียน 
 1.2  การอานเพ่ือเขาใจเนื้อหา 

 1.3  การจับใจความ / การสรุปสาระสําคัญของขอความ 
 1.4  การวิเคราะหขอคิด / แนวคิดท่ีไดจากการอาน 
 1.5  การอนุมานจากเนื้อหาของขอความท่ีอาน 
 1.6  ทาที / น้ําเสียง / อารมณความรูสึก / ความคิดเห็นของผูเขียน 
2. การเขียน 
 2.1  การลําดับขอความ 
 2.2  การเรียงความ 
 2.3  การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย 
 2.4  การใชเหตุผล 
 2.5  การแสดงทรรศนะ 
 2.6  การโตแยง 
     2.7  การโนมนาว 
3. การพูด การฟง 
 3.1 การวิเคราะหจุดประสงคในการพูด 
 3.2 การใชขอความถามและตอบท่ีสัมพันธกัน 
 3.3 การวิเคราะหน้ําเสียงของผูพูด 
    3.4  การตีความ / อนุมาน / วิเคราะหสาร / บุคลิกภาพของผูพูดหรือ

ผูฟง 
4. หลักการใชภาษา 
 4.1 การสะกดคํา 
 4.2  การใชคําใหถูกความหมาย 
 4.3  ประโยคกํากวม 
 4.4  ประโยคสมบูรณ 
 4.5  ระดับภาษา 
 4.6  การใชสํานวนถูกตองตามความหมาย 
 4.7  ชนิดของประโยคตามเจตนา 
 4.8  คําท่ีมีความหมายตรง / อุปมา 
 4.9  คําทับศัพทภาษาอังกฤษ 
 4.10 ราชาศัพท 

สังคมศึกษา 100 50 

 

1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

  

   1.1 ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอ่ืนตาม 
หลักธรรมเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข 

   1.2 การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
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2. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
2.1 หนาท่ีของการเปนพลเมืองท่ีดี มีคานิยมท่ีดีงาม การธํารงรักษา

ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย การดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยางสันติสุข 

2.2 การเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน การยึดม่ัน ศรัทธา และธํารง
รักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

3. เศรษฐศาสตร 
3.1 บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใชทรัพยากรท่ีมีอยู

จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

3.2 สถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความ
จําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

4. ประวัติศาสตร 
4.1 เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร              

วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ  
4.2 พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจบุัน ในดานความสัมพันธ

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ 
4.3 ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ          

ความเปนไทย 

5. ภูมิศาสตร 
5.1 โลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลตอกันและกัน 

ในระบบของธรรมชาติ ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการ
คนหาวิเคราะหสรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศ 

5.2 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอให เกิด
การสรางสรรควฒันธรรม  มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ  
อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

อังกฤษ  100 80 
 
 
 

 

 

 

1. Listening -Speaking Skills  Situation dialogues   
 1.1 Everyday communication 
2. Reading Skills  Graph/chart/diagram/table 
 2.1 Academic 
    2.2 General 

3.  Writing skills  Paragraph organization 
 3.1 Academic 
    3.2 General 

คณิตศาสตร (1)     100 30 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความรูพ้ืนฐาน   
 เซตและการดําเนินการของเซต ตรรกศาสตรเบื้องตน ความสัมพันธ
ฟงกชั่น 
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2. ระบบจํานวนจริง 
 2.1 จํานวนเต็ม (ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน) การหารและขั้นตอนการ    

หาห.ร. ม. และ ค.ร.น.    
 2.2 จํานวนจริง การแกสมการ และอสมการ ของพหุนามตัวแปรเดียว      

และในรูปคาสัมบูรณ 
 2.3 จํานวนเชิงซอน การดําเนินการของจํานวนเชงิซอน จํานวนเชิงซอน 

ในรูปเชิงขั้วและการหารากท่ี n การแกสมการพหุนามท่ีมีรากท่ีเปน
จํานวนเชิงซอน 

3. เรขาคณิต 
 3.1 เรขาคณิตวิเคราะห  เสนตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเปอร-  

โบลาเวกเตอร เวกเตอรใน 2 และ 3 มิติ การบวก ลบ คูณเชิงเสน   
สเกลาร และการคูณเชิงเวกเตอร 

    3.2 ตรีโกณมิติ  ฟงกชั่นตรีโกณมิติ และฟงกชันผกผัน สมการตรีโกณมิติ     
กฎของโคไซน และไซน 

4. พีชคณิต 
 4.1 เมทริกซและดีเทอรมิแนนท สมบัติของเมทริกซ และดีเทอรมิแนนท 
      การดําเนินการตามแถว การหาตัวแปรผกผันการคูณของเมทริกซ

และการแกระบบสมการ 
 4.2 ฟงกชันเอกโพเนนเซียล เลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจํานวน    

ตรรกยะ สมบัติของเลขยกกําลัง ฟงกชันเอกโพเนนเซียล สมการ 
และอสมการเอกซโพเนนเซียล 

    4.3  ฟงกชันลอการิทึม ลอการิทึม และสมบัติของลอการิทึมสมการและ
อสมการลอการิทึม 

5. ความนาจะเปนและสถิติ 
 5.1 ความนาสนใจ วิธีการเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม 

ความนาจะเปน และกฎพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
 5.2 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน คากลางของขอมูล การวัดตําแหนงท่ี

และการวัดการกระจายของขอมูล ความสัมพันธระหวางการแจก
แจงความถี่ คากลาง และการกระจายของขอมูล 

6. แคลคูลัส 
 6.1 ลําดับและอนุกรม การลูเขาของลําดับและอนุกรม 
 6.2 ลิมิต และความตอเนื่อง 
 6.3 อนุพันธ และสมบัติของอนุพันธ ความชัน อนุพันธของฟงกชัน

ประกอบ การประยุกต 
    6.4 ปริพันธ ปริพันธไมจํากัดเขต ปริพันธจํากัดเขต การหาพ้ืนท่ีท่ีปดลอม

ดวยเสนโคง 

7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในสาระท่ี 1- 6 เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ฟสิกส  100 25 
 1. กลศาสตร จลนศาสตร แรงและการเคลื่อนที่ แรงตานการเคลื่อนที่   

การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล การเคลื่อนท่ีแบบ
มีคาบ (การเคลื่อนท่ีแบบกวัดแกวง) การหมุน สมดุล งาน-พลังงาน        
โมเมนตัมและการชน 

2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุน  กลศาสตรของไหล คลื่น แสง เสียง 
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3. ไฟฟา - ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ 
แมเหล็ก 

-  แรงแมเหล็ก สนามแมเหล็ก การเหนี่ยวนํา มอเตอร/ไดนาโม คลื่น
แมเหล็กไฟฟา 

ฟสิกสยุคใหม 
- แบบจําลองอะตอม ฟสิกสควอนตัม สมการปฏิกิริยา นิวเคลียรการ

สลายตัวของนิวเคลียส 
เคมี 100 50 

 1. อะตอมและตารางธาตุ   
2. พันธะเคมี 
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
4. ปริมาณสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี 
5. ของแข็ง ของเหลว และแกส 
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
7. สมดุลเคมี 
8. กรด-เบส 
9. ไฟฟาเคมี 
10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 
11. เคมีอินทรีย 
12. เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ 
13. สารชีวโมเลกุล 

ชีววิทยา 100 80 
 1. สิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิต   

 1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
 1.2 เคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
 1.3 เซลลของสิ่งมีชีวิต 
 1.4 ระบบยอยอาหารและการสลายอาหารใหไดพลังงาน 
 1.5 ระบบหมุนเวียนเลือด 
 1.6 ระบบขับถาย 
 1.7 ระบบหายใจ 
 1.8 การเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิต 
 1.9 การรับรูและการตอบสนอง 
 1.10 ระบบตอมไรทอ 
 1.11 การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว 
 1.12 ระบบภูมิคุมกันของรางกาย 
 1.13 โครงสรางและหนาท่ีของพืชดอก 
 1.14 การสังเคราะหดวยแสง 
    1.15 การสืบพันธุของพืชดอก 
 1.16 การตอบสนองของพืช 
 1.17 การถายทอดทางพันธุกรรม 
 1.18 ยีนและโครโมโซม 
 1.19 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
 1.20 วิวัฒนาการ 
    1.21 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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2. ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
 2.1 ดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 2.2 ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต 
 2.3 พฤติกรรมสัตว 
     2.4 มนุษยกับความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม 

คณิตศาสตร  (2) 100 30 
 1. จํานวนจริงและการดําเนินการ   

 1.1 จํานวนจริง 
 1.2 คาสัมบูรณของจํานวนจริง 
 1.3 รากท่ี n ของจํานวนจรงิ และเลขยกกําลังท่ีมีเลขชี้กําลังเปนจาํนวน

ตรรกยะ 
    1.4 การประมาณคา 
2.  การวัด 
 อัตราสวนตรีโกณมิติและการนําไปใช 
3.  พีชคณิต 
 3.1 เซตและการดําเนินการของเซต 
 3.2 การใหเหตุผลแบบอุปนัย และนิรนัย 
     3.3 ความสัมพันธและฟงกชัน 
     3.4 กราฟความสัมพันธและฟงกชัน 
     3.5 สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไมเกินสอง 
     3.6 ลําดับ และอนุกรม เลขคณิต และเรขาคณิต 
     3.7 ลําดับ และการหาพจนท่ัวไปของลําดับ 
     3.8 การนํากราฟไปใชในการแกสมการและอสมการ 
4.  ความนาจะเปน 
 4.1 การแจกแจงความถี่ของขอมูล 
 4.2 คากลางของขอมูล 
 4.3 การวัดการกระจายของขอมูล 
 4.4 การวัดตําแหนงท่ีของขอมูล 
 4.5 กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ 
     4.6 ความนาจะเปนของเหตุการณ 

วิทยาศาสตรทั่วไป 100 50 
 1. พันธุกรรม   

2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
3. อยูดีมีสุข 
4. อยูอยางปลอดภัย 
5. ธาตุและสารประกอบ 
6. ปฏิกริิยาเคมี 
7. สารชีวโมเลกุล 
8. ปโตรเลียม 
9. พอลิเมอร 
10. การเคลื่อนที ่
11. แรงในธรรมชาติ 
12. คลื่นกล 
13. เสียง 
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14. คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
15. พลังงานนิวเคลียร 
16. โครงสรางโลก 
17. การแปรสัณฐานของแผนธรณี 
18. แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 
19. ธรณีประวัติ 
20. กําเนิดเอกภพ 
21. ดาวฤกษ 
22. ระบบสุริยะ 
23. เทคโนโลยีอวกาศ 
24. กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 


