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 Part 1 !"#!"$%&'()*!(+,-.
�ำ รับคณะ ึก ำ ำ ตร์และครุ ำ ตร์ ปัจจุบันเรียน 4 ปี มีที่ไ นบ้ำง

%/01..-2$3452/&5678+&9

1. คณะครุ ำ ตร์ จุ ำลงกรณ์ม ำ ิทยำลัย

2. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยเก ตร ำ ตร์

3. ำขำ ิชำ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัย ุโขทัยธรรมำธิรำช

4. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัย ิลปำกร

5. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยบูรพำ

6. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยนเร ร

7. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยเชียงใ ม่

8. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัย รีนครินทร ิโรฒ

9. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยรำมค�ำแ ง

10. �ำนัก ิชำจีน ิทยำ ม ำ ิทยำลัยแม่ฟ้ำ ล ง

11. ิทยำลัยกำร ึก ำ ม ำ ิทยำลัยพะเยำ

12. คณะครุ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยนครพนม

13. ิทยำลัยรำช ุดำ ม ำ ิทยำลัยม ิดล

14. คณะครุ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยม ำจุ ำลงกรณรำช ิทยำลัย

15. คณะ ิทยำกำรเรียนรู้และ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยธรรม ำ ตร์

16. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยข นแก่น

17. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยม ำ ำรคำม

18. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัย งขลำนครินทร์

19. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยทัก ิณ

20. คณะ ึก ำ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยม ำมกุฎรำช ิทยำลัย

%/01..-2$3452/&5+2:;&<

1. คณะครุ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

2. คณะครุ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยรำชภัฏม ำ ำรคำม

3. คณะครุ ำ ตร์ ม ำ ิทยำลัยรำชภัฏกำ ินธุ์
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สูตร 32

แผนภูมิ

1. ดูโจทย์

2. มักจะถาม % X 100

•	 เกรด	4.00	=	100%

•	 เกรด	3.00	=	75%

•	 เกรด	2.00	=	50%

•	 เกรด	1.00	=	25%

ตัวอย่าง

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ของนายประวิทย	์ได้ผลการเรียนภาษาอังกฤษคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

1.	 61.5	เปอร์เซ็นต์	 2.	 62.5	เปอร์เซ็นต์

3.	 65	เปอร์เซ็นต์	 4.	 67.5	เปอร์เซ็นต์

ตอบ	 4.	67.5	เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากในชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6	ของนายประวิทย์ได้เกรด	2.5	สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้

	 เกรด	4	ได้	 100	เปอร์เซ็นต์

	 เกรด	2.5	ได้	 2.5 100 62.5
4
×

= 	เปอร์เซ็นต์
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 Part 3 !"#$%&'(%)*'&!%+,-!.%/#(01%23

พระราชบัญญัติการ ึก าแ ่งชาติ พ. . 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. . 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ. . 2543

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใ ้ไ ้ ณ ันที่ 14 ิง าคม พ. . 2542

เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาท มเดจ็พระปรมนิทรม าภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ใ ป้ระกา า่ โดยที่

เป็นการ มค รใ ้มีกฎ มาย ่าด้ ยการ ึก าแ ่งชาติ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ย กับการ

จ�ากัด ิทธิและเ รีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแ ่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ ้กระท�าได้โดยอา ัย

อ�านาจตามบทบญัญตัแิ ง่กฎ มาย จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ใ ต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไ โ้ดยค�าแนะน�าและ

ยินยอมของรัฐ ภา ดังต่อไปนี้

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียก ่า “พระราชบัญญัติการ ึก าแ ่งชาติ พ. . 2542”

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันถัดจาก ันประกา ในราชกิจจานุเบก าเป็นต้นไป

 มาตรา 3 บรรดาบทกฎ มาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกา  และค�า ั่งอื่นใน ่ นที่ได้บัญญัติไ ้แล้  

ในพระราชบัญญัตินี้ รือซึ่งขัด รือแย้งกับบทแ ่งพระราชบัญญัตินี้ ใ ้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“การ ึก า” มายค าม ่า กระบ นการเรียนรู้เพื่อค ามเจริญงอกงามของบุคคลและ ังคม โดยการ

ถ่ายทอดค ามรู้ การฝึก การอบรม การ ืบ านทาง ัฒนธรรม การ ร้าง รรค์จรรโลงค ามก้า น้าทาง ิชาการ 

การ ร้างองค์ค ามรู้อันเกิดจากการจัด ภาพแ ดล้อม ังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อ นุนใ ้บุคคลเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชี ิต

“การ ึก าขั้นพื้นฐาน” มายค าม ่า การ ึก าก่อนระดับอุดม ึก า

“การ ึก าตลอดชี ิต” มายค าม ่า การ ึก าที่เกิดจากการผ มผ านระ ่างการ ึก าในระบบ การ

ึก านอกระบบ และการ ึก าตามอัธยา ัย เพื่อใ ้ ามารถพัฒนาคุณภาพชี ิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชี ิต

“ ถาน ึก า” มายค าม ่า ถานพัฒนาเด็กปฐม ัย โรงเรียน ูนย์การเรียน ิทยาลัย ถาบัน 

ม า ิทยาลัย น่ ยงานการ ึก า รือ น่ ยงานอื่นของรัฐ รือของเอกชน ที่มีอ�านาจ น้าที่ รือมี ัตถุประ งค์

ในการจัดการ ึก า

“ ถาน ึก าขั้นพื้นฐาน” มายค าม ่า ถาน ึก าที่จัดการ ึก าขั้นพื้นฐาน

ch02.indd   57 9/13/2565 BE   3:05 PM



Chapter

!"#$%$&$'()

03
Part 1
!"#$#%#&'()*  138

+,-./0102
CHAPTER 03 -3%#4#5#6)7 147

ch03.indd   137 9/13/2565 BE   3:05 PM



138 !"#$%&'()*+ ,*-*.!/0 TPAT 5 )12345'+)"#62!."7-68(9262!."7 3':5;<=.>3 100

 Part 1 !"#$#%#&'()*
ค�ำ ่ำ ราชา ัพท์ มีค ำม มำย ่ำ ัพท์ รือถ้อยค�ำ �ำ รับพระรำชำ ัพท์ ล ง ัพท์รำชกำร แต่โดย

ทั่ ไป มำยถึง ค�ำ ุภำพที่ใช้ใ ้ถูกต้องเ มำะ มกับฐำนะ รือ ถำนภำพของบุคคลต่ำงๆ ได้แก่ พระบำท มเด็จ

พระเจ้ำอยู่ ั และ มเด็จพระนำงเจำ้พระบรมรำชินีนำถ

1. พระบรม ง ำนุ ง ์

2. พระภิก ุ งฆ์ ำมเณร

3. ขุนนำง ขำ้รำชกำร

4. ุภำพชน

8"#9'2($:$#%031$37&';93<($:2$=$#%->&*

1. พระบำท มเด็จพระเจ้ำอยู่ ั , มเด็จพระบรมรำชินีนำถ

2. มเด็จพระบรมรำชินี, มเด็จพระบรมรำชชนนี, มเด็จพระยุพรำช, มเด็จพระ ยำมบรมรำชกุมำรี

3. มเด็จเจำ้ฟ้ำ

4. พระเจ้ำบรม ง ์เธอ พระองค์เจ้ำ

5. พระเจ้ำ ร ง ์เธอ พระองค์เจ้ำ

6. พระ ร ง ์เธอ พระองค์เจ้ำ

7. ม่อมเจ้ำ

ที่มาของราชา ัพท์

• การรับมาจากภา าอื่น ได้แก่ ภำ ำเขมร บำลี ัน กฤต เช่น บรรทม, เ ด็จ, รรคต เป็นต้น

• การ ร้างค�าขึ้นใ ม ่โดยกำรประ มค�ำ เช่น พระพักตร์, ถุงพระบำท, ้องเครื่อง เป็นต้น

• รำชำ พัท์ท่ีแต่งขึน้จำกค�ำไทยเดมิ เช่น มเดจ็พระเจ้ำพีย่ำเธอ, พระรำกข ญั, ทรงถำม, ทรงพระเจรญิ  

เป็นต้น

• รำชำ ัพท์ที่แต่งขึ้นจำกค�ำที่มำจำกภำ ำอื่น เช่น พระอัฐิ, พระกุณฑล, พระ ัตถ์ เป็นต้น

NOTE

ข้อสังเกตวิธีการใช้ค�าราชาศัพท์ = ขึ้นกับระดับบุคคล ดังนั้น เราควรอ่านโจทย์ให้ชัดเจน
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 Part 1 !"#$%&'%()*(+, 4.0

!"#$%&'%()*(+, 4.0 ,K6

ประเท ไทยในยคุ 4.0 เป็นค ามมุ่งมัน่ทีต้่องการปรบัเปลีย่นโครง ร้างเ ร ฐกจิไป ู ่Value-Based Economy 

รือเ ร ฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ ยน ัตกรรม กล่า คือ ในปัจจุบันเรายังติดอยู่ในโมเดลเ ร ฐกิจแบบท�ามากได้น้อย 

เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็นท�าน้อยได้มาก นั่น มายถึงการขับเคลื่อนใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ

�าคัญ คือ

1. เปลี่ยนจากการผลิต ินค้า โภคภัณฑ์ ไป ู่ ินค้าเชิงน ัตกรรม

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเท ด้ ยภาคอุต า กรรม ไป ู่การขับเคลื่อนด้ ยเทคโนโลยี ค ามคิด

ร้าง รรค์ และน ัตกรรม

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต ินค้า ไป ู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ประเทศไทยในยุค 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบ �าคัญ คือ

$!LCD(*@."$@J0";BB
E3M7$EN8

(Traditional Farming)

เปลี่ยนจากการเก ตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไป ู่

การเก ตร มยัใ ม่ ทีเ่น้นการบริ ารจดัการและเทคโนโลย ี(Smart Farming)  

โดยเก ตรกรต้องร�่าร ยขึ้น และเป็นเก ตรกรแบบเป็นผู ้ประกอบการ  

(Entrepreneur)

$!LCD(* Traditional 
SMEs <"K6 SMEs

เปลี่ยนจาก Traditional SMEs รือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องใ ้ค ามช่ ยเ ลือ

อยูต่ลอดเ ลา ไป ูก่ารเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีม่ี กัยภาพ งู

$!LCD(* Traditional 
Services

เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ ร้างมูลค่าค่อนข้างต�่า ไป ู่ High 

Value Services

$!LCD(*;"77.* เปลี่ยนจากแรงงานทัก ะต�่าไป ู่แรงงานท่ีมีค ามรู้ ค ามเช่ีย ชาญ และ

ทัก ะ ูง

โดยการเติมเต็มด้ ย ิทยาการ ค ามคิด ร้าง รรค์ น ัตกรรม ิทยา า ตร์ เทคโนโลยี และการ ิจัยและ

พฒันา แล้ ต่อยอดค ามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบเป็น “5 กลุม่เทคโนโลยแีละอตุ า กรรมเป้า มาย” ประกอบ

ด้ ย

(1) กลุ่มอา าร เก ตร และเทคโนโลยีชี ภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)

(2) กลุ่ม าธารณ ุข ุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)

(3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิก ์ค บคุม (Smart 

Devices, Robotics & Mechatronics)
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 Part 2 !"#$%&'()$*$"+,$+(-.$/+0#1*231*4+* 2.-. 2551
 (56#67(#67(8, 2.-. 2560)

ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ. . 2560 พร้อมทั้งมาตรฐาน

การเรียนรู้ ด�าเนินการแจกใ ้กับโรงเรียนใน ังกัด พฐ. และ น่ ยงานอื่นๆ ที่เกี่ย ข้องกับการจัดการ ึก าขั้น 

พื้นฐาน  ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐานพุทธ ักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ. . 2560 เป็นการต่อยอด

จาก ลัก ูตรการ ึก าขั้นพื้นฐาน พ. . 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�าลังของชาติใ ้เป็นมนุ ย์ที่มีค าม

มดุลทั้งด้านร่างกาย ค ามรู้ คุณธรรม มีจิต �านึกในค ามเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง

ตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระม าก ตัรย์ิทรงเป็นประมขุ มคี ามรูแ้ละทกั ะพืน้ฐาน ร มทัง้เจตคตทิีจ่�าเป็น

ต่อการ กึ าต่อ การประกอบอาชพี และการ กึ าตลอดชี ติ โดยมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็น �าคญับนพืน้ฐานค ามเชือ่ า่ 

ทุกคน ามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม ักยภาพ

การใช้ ลัก ูตรของโรงเรียน

• ปีการ ึก า 2561 ใ ้ใช้ในชั้นประถม ึก าปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยม ึก าปีที่ 1 และ 4

• ปีการ ึก า 2562 ใ ้ใช้ในชั้นประถม ึก าปีที่ 1 และ 2 และชั้นประถม ึก าปีที่ 4 และ 5 และชั้น

มัธยม ึก าปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยม ึก าปีที่ 4 และ 5

• ปีการ ึก า 2563 เป็นต้นไป ใ ้ใช้ทุกชั้นเรียน

ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ. . 2560) 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตั ชี้ ัด กลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ ิทยา า ตร์ และ าระภูมิ า ตร์

ในกลุ่ม าระการเรียนรู้ ังคม ึก า า นา และ ัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ. . 2560) ตาม ลัก ูตร

แกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช 2551

2. ตั ชี้ ัดและ าระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ (ฉบับปรับปรุง พ. . 2560) 

ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช 2551

3. ตั ชี้ ัดและ าระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ (ฉบับปรับปรุง พ. . 2560) 

ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช 2551

4. ตั ชี้ ดัและ าระการเรยีนรูแ้กนกลาง าระภมูิ า ตร์ (ฉบบัปรบัปรงุ พ. . 2560) กลุม่ าระการเรยีนรู้ 

ังคม ึก า า นา และ ัฒนธรรม ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช 2551 

และแน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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1. Kahoot

•	 ร้างข้อค�าถาม/แบบฝึกปรนัย

•	 ใช้ มาร์ทโฟนของนักเรียนเป็นรีโมทกดตัวเลือก

•	 ร้างปฏิ ัมพันธ์ระ ว่างผู้ อนกับผู้เรียน

2. Plicker

•	 ร้างข้อค�าถาม/แบบฝึกปรนัย

•	 ใช้โค้ดเฉพาะจากเว็บไซต์พิมพ์ในกระดา โดยการ มุนตัวเลือก	A	B	C	D	ในโค้ดแทนการเลือกตอบ

•	 ใช้มือถือ แกนเพื่อตรวจค�าตอบ

•	 ร้างปฏิ ัมพันธ์ระ ว่างผู้ อนกับผู้เรียน
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