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Thai / ภาษาไทย  

หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา 
หน่วยที่  1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้วบทร้อยกรอง 
- หลักเกณฑ์ในการอ่าน 
หน่วยที่  2 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเรื่องสั้น 
- การอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยที่ 3 การอ่านแปลความ ตีความ ขยายความ 
หน่วยที่ 4 การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น 
หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม 
หน่วยที่  1 เรื่องนมัสการคุณานุคุณ 
- การสรุปเน้ือหา 
- การวิเคราะห์และอธิบายคุณค่า 
- การสรุปความรู้และข้อคิด 

Civics / หน้าที่พลเมือง 
หน่วยที่ 1 สังคมมนุษย์ 
- ความหมาย การอยู่ร่วมกัน และองค์ประกอบของสังคม 
- โครงสร้างทางสังคม 
- สถาบันทางสังคม 
- การจัดระเบียบทางสังคม 
- การขัดเกลาทางสังคม 
- การเปลี่ยนแปลงในสังคม 
- ปัญหาสังคมไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
- แนวทางการพัฒนาทางสังคม 
หน่วยที่ 2 วัฒนธรรมไทย 
- ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของวัฒนธรรม 
- ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
- วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย 
- การปรับปรุงเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมไทย 
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 
- แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 
- วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

TSL  
Beginners 
1. Vowels 
2. Initial Consonants( Middle, High 
and Low Consonants) 
3. Final or Ending Consonants 
4. Tones 
5. Tone Markers 
6. Meaning  
 
Intermediate 
1.  Matching words with their 
definition. 
2. Answer the question from a short 
reading in Thai. 
3. Spelling word in the table. 
4. Write Thai number. 
5. Translate Thai expression in 
English. 
6. Make sentences by using the 
given word.  
 
 

TSL  
Advanced 
- Part of speech 
• Noun 
• Pronoun 
• Adjective 
• Verb 
• Adverb 
- Vocabulary 15 words 
- Reading 
•  Short story 
- Writing 
• Introduce yourself  

Thai History and Thai culture 
The information of Thailand :  
• Name and the meaning 
• The King 
• The national Flag 
• The national anthem song  
 

History /  ประวัติศาสตร์ 
หน่วยที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 

- เวลา ยุคสมัย และศักราชในประวัติศาสตร์ไทย 

- การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 

- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 

หน่วยที่ 2 การการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย  

- ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

- ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์, หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 

- ตัวอย่างการน าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

TOEFL 
• vocabulary 
Read an article and 
• write comprehension questions answering  who, 
what where when & why 
• summarize 
• Personal reflection 
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World History 
-The Meaning and Purpose of History 
-The Elements of Narratives and Characters 
in History 
-The Epic of Gilgamesh- Heroes, Conflict, 
Myths, and Symbols 
-The Osirian Cycle-  Symbolism, Vices, and 
Virtues 
-Noah's Ark- The Necessity of Developing 
Character 

Reading 
• Identify the Main Idea – read a 
passage and summarize it on one 
sentence 
• Analyzing words using context clues 
• Understanding cause and effect 
relationships CR thinking 
• Identifying conflict 
• Understanding characterization CR 
thinking 
• Establishing sequence of events 
• Understanding plot 

Algebra 2 
• Order of Operations, and Properties of 
Equality  
• Evaluate Absolute Value Equations,  
•  Set-up problems with inequalities and 
solve 
• Analyze relations and functions  
• Solve problems involving Linear relations 
and functions,  
• Identifying slope and calculating slope of 
a linear equation 
•  Determine if a line is parallel, or 
perpendicular to a given line and 
determining its slope 
• Solve, and graph linear inequalities, and 
absolute value inequalities &solve systems 
of linear equations graphically 
• The Elimination and Substitution Methods 
• Graphing and find Optimization Values for 
Inequalities 
• Solutions for systems of equations with 
three variables 
• Algebraic operations on a pair of matrices 

Writing 
Grade 11A  
• Creative: Screenplay Scene. (about 2 pages) 
Write a movie screenplay scene following a 
particular structure taught in class that 
incorporates, scene headings, characters, 
dialogue, and Action.  
• Academic: Punctuation.  Students’ will be given 
a paragraph of written work that incorporates no 
punctuation.  Edit and include the correct 
punctuation so that the piece of written work 
makes grammatical sense. 
• Academic: Opinion Essay. (about 350 words) 
Write a discursive essay on a particular subject 
(yet to be chosen).  Linking words, grammar, and 
formulating a strong, convincing opinion will be 
the focus here. 
Grade 11B 
• Creative: Screenplay Scene. (about 1 page) 
Write a movie screenplay scene following a 
particular structure taught in class that 
incorporates, scene headings, characters, 
dialogue, and Action.  
• Academic: Punctuation.  Same as 11A 
• Academic: Opinion Essay. Same as 11A 

Health 
- The food pyramid 
- Serving sizes  
- Health issues associated with bad diets 
- Daily water requirements 
- Safe sex: contraception 
- Safe sex: myth or fact 
- Safe sex: STIs 

Biology 
- Principles of Ecology 
- Ecosystems 
- Populations 
- Biodiversity and Conservation 
- Chemistry in Biology 
- Cellular Structure and Function 
- Cellular Energy 
- Cellular Reproduction 

English 
All TOEFL Vocabulary 
Reading selection - Footbinding "Snow 
Flower" 
Different types of Comprehension 
questions 
Literal & Inference Comprehension 
Evaluation, Reaction & Reorganization 




