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ท30101

ภาษาไทยพื้นฐาน 1
1. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
2. การออกเสียงคา

ท30201

การอ่าน
๑. ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ
-ความหมายและจุดมุ่งหมายในการอ่านหนังสือ
-หลักพื้นฐานในการอ่านหนังสือ
๒. ประเภทวรรณกรรม
- การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามลักษณะคาประพันธ์ - การแบ่งประเภทวรรณกรรมตามลักษณะเนื้อหา
๓. การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
-การเลือกอ่านวรรณกรรม
-การอ่านวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
-ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
-หลักในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
-การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับวรรณกรรม
ส30101
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมพื้นฐาน 1
1. พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดการก่อตั้งวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตาม
แนวทางพุทธจริยา
2. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบตั ทิ ี่ยึดทางสายกลาง
3. พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
4. มนุษย์กับสังคมภายใต้โครงสร้างสังคมไทย
5. วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ส30209

หน้าที่พลเมือง 1
1. มารยาทไทย
2. คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย
3. วัฒนธรรมไทย

ส30107
ประวัติศาสตร์ 1
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
- อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรหริภุญชัย อาณาจักรละโว้
- อาณาจักรล้านนา - อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรสุโขทัย
- ปัจจัยในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย รูปแบบการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย
- ปัจจัยในการส่งเสริมความเจริญด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย
- ลักษณะเศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย -การล่มสลายของอาณาจักรสุโขทัย
(พลิกหน้า)
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ว30101

ฟิสิกส์พื้นฐาน
1. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงใน 1 มิติ
1.1 เลขนัยสาคัญ หน่วยและปริมาณทางฟิสิกส์
1.2 ปริมาณการเคลื่อนที่
1.3 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในแนวราบด้วยความเร่งคงตัว
1.4 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในแนวดิ่งด้วยความเร่งโน้มถ่วงทีค่ งตัว
2. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
2.1 การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง
2.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 2.3 การเคลื่อนที่แบบสั่น

ว30102

เคมีพื้นฐาน
1. โครงสร้างอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์
2. การจัดเรียงอิเล็กตรอน
3. แนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
4. พันธะเคมี
5. ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร

ว30103

ชีววิทยาพื้นฐาน
1. เซลล์กับการรักษาดุลยภาพ
- วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ - การลาเลียงสารผ่านเซลล์ - การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
2. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ - ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ว30104
-

ค30101

โลก ดาราศาสตร์ฯพื้นฐาน
1. เอกภพ
กาเนิดเอกภพ 2. กาแล็กซี่
3. ดาวฤกษ์
4. ระบบสุริยะ
5. เทคโนโลยีอวกาศ

หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 / ค30201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 / ค30207

คณิตศาสตร์ขั้นสูง 1

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์

(พลิกหน้า)
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อ30101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1. My world of English unit 2 and 5
2. Color Idiom
3. Synonym
4. Present Simple, Present Continuous and Present Perfect
5. Past Simple, Past Continuous and Past Perfect
6. Other, another
7. Reading Unseen
8. Conversation Unseen
9. Error Identification
อ30201
ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1
Unit 1: Daily Life
 Grammar: present simple tense, adverbs of frequency
 Vocabulary: Everyday activities, verbs of routine, numbers and time
Unit 2: House and Home
 Grammar: present simple tense (negative and questions), sentence order
 Vocabulary: Rooms and objects in a house, different types of accommodation
Unit 3: Hobbies, Leisure and Entertainment
 Grammar: present simple tense, present continuous tense
 Vocabulary: Leisure activities, adjectives of feelings
Reading: Reading flyers and emails about accommodation (pg. 23)
อ30207
ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 1
Unit 1: Daily Life
 Grammar: present simple tense, adverbs of frequency
 Vocabulary: Everyday activities, verbs of routine, numbers and time
Unit 2: House and Home
 Grammar: present simple tense (negative and questions), sentence order
 Vocabulary: Rooms and objects in a house, different types of accommodation
Unit 3: Hobbies, Leisure and Entertainment
 Grammar: present simple tense, present continuous tense
 Vocabulary: Leisure activities, adjectives of feelings
Reading: Reading flyers and emails about accommodation (pg. 23)
(พลิกหน้า)

4

ฝ30201
ภาษาฝรั่งเศส 1
Unité 1 : Premiers contacts (Leçon 1-4)
Grammaire
:
l’ordre des mots dans la phrase, c’est+nom de personne,
c’est+pronom tonique, l’article indéfini et défini, masculin et féminin des noms et des
adjectifs, les pronoms de sujet, conjugaison des verbes, c’est un… / il est…
Vocabulaire

:

salutations, adjectifs de nationalité,
les adjectifs pour décrire quelqu’un, les goûts

Civilisations

:

Paris 20 arrondissements
La symbolique des couleurs en France
S’installer en France

จ30201

ภาษาจีน 1

博雅汉语
-第一课到第七课
-生词，对话
-语法
～是、吗、们、也、呢、这、在、哪儿、有
～特殊疑问句
～定语（的）
～方位名词1-2
～重点表达法
～数字表达法
～时间名词做壮语
-阅读

ญ30201
ภาษาญี่ปนุ่ 1
- อ่านอักษรญี่ปนุ่ ตัว hiragana และตัว katakana
- อ่านตัวเลขเป็นภาษาญีป่ ุ่น
- โต้ตอบ ทักทาย ถาม ตอบ บอกเล่า ประโยคภาษาญี่ปนุ่
- ใช้ไวยากรณ์ คาเชื่อมในประโยคได้อย่างถูกต้อง
- เขียนอักษรญี่ปนุ่ hiragana
- เขียนแนะนาตัวเองด้วยภาษาญีป่ ุ่น



