เนื้อหาที่ออกสอบปลายภาค ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
กาหนดการสอบปลายภาค ม.2

รายวิชา
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย

ค๒๒๑๐๑ คณิ ตศาสตร์

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน
เนื้อหาออกสอบ
•เย็นศิระเพราะพระบริ บาล
•ภาษาบาลี-สันสกฤต
•คายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
•โครงภาพพระราชพงศาวดาร
•พระสุ ริโยไท ขาดคอช้าง
•พันท้ายนรสิ งห์ถวายชี วิต
•โวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
•คาราชาศัพท์
หน่วยที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
•การนาเสนอข้อมูลรู ปวงกลม ประกอบด้วย ขนาด
ของมุมที่จุดศูนย์กลาง และ ร้อยละของพื้นที่ของ
ส่ วนย่อยในวงกลม
หน่วยที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิ ต
•การเลื่อนขนาน - การสะท้อน - การหมุน
หน่วยที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
• ด้าน – มุม – ด้าน / • มุม – ด้าน – มุม
• ด้าน – ด้าน – ด้าน
•ระบบประสาท
•พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
•เทคโนโลยีชีวภาพ
•สารอาหารในอาหาร
•อาหารกับสุ ขภาพ
•สารเสพติด
•ธาตุ •สารประกอบ •การแยกสาร
• อธิ บายและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
• อธิ บายกระบวนการในการตรากฎหมาย
•วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน การออม
• อธิ บายปัจจัยการผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่มีอิทธิ พล
ต่อการผลิตสิ นค้าและบริ การ

แผนการเรี ยนทีส่ อบ
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

รายวิชา
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา(ต่อ)

เนื้อหาออกสอบ
•เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
•อภิปรายแนวทางการคุม้ ครองสิ ทธิ ของตนเองใน
ฐานะผูบ้ ริ โภค
•วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริ กา โดยใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล
• อธิ บายมาตราส่ วน ทิศ และสัญลักษณ์
สารวจและระบุทาเลที่ต้ งั ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริ กา
• วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่
ส่ งผลต่อทาเลที่ต้ งั ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริ กา

แผนการเรี ยนทีส่ อบ

ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์

• ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณใน

ทุกแผนการเรี ยน

พ๒๒๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา

ภูมิภาคเอเชี ย
• พัฒนาการด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง ของภูมิภาคเอเชี ย
หน่วยที่ 2 เพศกับวัยรุ่ น
•พัฒนาการและการปรับตัวทางเพศของวัยรุ่ น
• วัยรุ่ นกับเจตคติทางเพศ
• ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรี ยน
• ทักษะชี วิตในการป้องกันตนเองเรื่ องเพศ
• การป้องกันตนเองจากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรี ยน
• การหลีกเลี่ ยงและป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่
เสี่ ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
หน่วยที่ 3 ความเสมอภาคทางเพศ
• ความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศ
• การวางตัวต่อเพศตรงข้าม
•ปัญหาความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวต่อ
เพศตรงข้ามที่มีอยูใ่ นสังคม

ทุกแผนการเรี ยน

รายวิชา
พ๒๒๑๐๑ สุ ขศึกษาและพลศึกษา(ต่อ)
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชี พ

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาออกสอบ
• แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสมอภาคทางเพศ
ละการวางตัวต่อเพศตรงข้ามที่มีอยูใ่ นสังคม
• การประเมินความสามารถทางดนตรี
• องค์ประกอบของดนตรี จากแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ
• ดนตรี ในวัฒนธรรมต่างประเทศ
• เหตุการณ์ ประวัติศาสตร์กบั การเปลี่ ยนแปลงดนตรี
ในประเทศไทย
หน่วยที่ 4 เครื่ องดื่มและการบริ การ
•ชนิ ดของเครื่ องดื่ม
• หลักการเลื อกบริ โภค เครื่ องดื่ม
• การประกอบเครื่ องดื่ม
• การจัดและตกแต่งเครื่ องดื่ม
• การบริ การเครื่ องดื่ม
• Past Simple Tense
• Adjectives
• Reading
• Situations
• Irregular verbs 10 items
• Historical places and landmarks 10 items
• Comprehension and possible endings
10 items
• How far is it? (forming sentences) 5 items
• Distance 10 items
• Sings in English 5 items
• Grammar: Prepositions 5 items
• Critical Reading (Comprehension Check)
10 items
• Situational Conversation 10 items
• Present Simple 5 items
• Verb to have 5 item
• Daily Chores 5 item

แผนการเรี ยนทีส่ อบ

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ม.2/1-2/2 ม.2/5-2/6

ม.2/3

ม.2/4

รายวิชา
ท๒๒๒๐๑ การเขียน ๑
ค๒๒๒๐๑ คณิ ตศาสตร์เพิม่ เติม

ค๒๒๒๐๓ ทักษะกระบวนการทางคณิ ตฯ ๓

ว๒๒๒๐๑ สารเคมีในชี วิตประจาวัน

ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓
ง๒๒๒๔๑ คอมพิวเตอร์

อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชี วิตประจาวัน

จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน
จ๒๑๒๐๓ ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร ๓

รายวิชาเพิ่มเติม
เนื้อหาออกสอบ
การเขียนย่อความ การเขียนจดหมาย
การเขียนเรี ยงความ
หน่วยที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามกาลัง
สอง
• การแยกตัวประกอบด้วยวิธีการแจกแจง (5 ข้อ)
• การแยกตัวประกอบพหุนามกาลังสองแบบปกติ
(15 ข้อ)
• การแยกตัวประกอบพหุนามกาลังสองในรู ปแบบ
กาลังสองสมบูรณ์ (5 ข้อ)
• การแยกตัวประกอบพหุนามกาลังสองในรู ปแบบ
ผลต่างกาลังสอง (5 ข้อ)
สอบนอกตาราง
บทที่ 3 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อพิษเข้าสู่
ร่ างกาย
บทที่ 4 การซักล้างทาความสะอาด
บูรณาการกับวิชาสังคม
• การใช้งานเลเยอร์(Layer) และแชนเนล(Chanel)
• การสร้างภาพกราฟิ กแบบเว็คเตอร์ (Vector)
• การตัดต่อรู ปภาพ
• การใส่ ขอ้ ความลงในภาพ และเทคนิ คการจัดการ
ภาพด้วย (Style, Mask, และ Blending)
• Everyday Actions 10 items
• Enunciations 6 items
• Our city 8 items
• Syllables 4 items
• Do verbs 7 items
• Prepositions of place 10 items
บทที่ 4-6
• พินอิน • คาศัพท์ • บทความสั้น • ลาดับขี ด
บทที่ 4-6
• พินอิน • คาศัพท์ •- บทความสั้น • ลาดับขีด

แผนการเรี ยนทีส่ อบ
ทุกแผนการเรี ยน
ม.2/1 ม.2/5

ม.2/1
ม.2/1 ม.2/5

ทุกแผนการเรี ยน
ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน

ทุกแผนการเรี ยน
ม.2/2

รายวิชา
จ๒๑๒๐๕ การเขียนภาษาจีน ๓
อ๒๒๒๐๓ เสริ มทักษะภาษาอังกฤษ ๓
อ๒๒๒๐๕ มัคคุเทศ ๓

ง๒๐๒๐๓ งานประดิษฐ์ ๑
ง๒๒๒๖๑ งานช่าง ๓
พ๒๒๒๐๑ พลานามัย ๓

เนื้อหาออกสอบ

แผนการเรี ยนทีส่ อบ
ม.2/2

บทที่ 4-6
• อาหาร • อาชี พ • การพูดโทรศัพท์
สอบนอกตาราง ภาคปฏิบตั ิ
ม.2/3-2/4
ม.2/3-2/4
Unit 5: •Simple past; be and regular verbs
(Affirmative and negative), was born / were born
•Vocabulary : multi-word verbs (1), memory
words
Unit 6 •Simple past (regular and irregular verbs;
questions and short answers)
• Vocabulary : time expressions (past), sports
• Asking and answering
Unit 7 • have to / don’t have to
• Vocabulary : jobs, work and money
• Reading comprehension
Unit 8 • Count and noncount nouns
a/an and some; much and many; some and any
• Vocabulary : food and drink
• Reading comprehension
(สอบภาคปฏิบตั ินอกตาราง)
คหกรรม
(สอบภาคปฏิบตั ินอกตาราง)
สายช่าง
(สอบภาคปฏิบตั ินอกตาราง)
สายพลานามัย

