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สั่่�งซื้้�อได้้ที่่�

ตััวอย่่างวิธีีการสร้างโครงงาน 
ตััวอย่่างช้ิิ้นงาน

ร้้านค้้ามาตร้ฐานทั่่�วไปทัุ่กพ้ื้�นทั่่�ค้ร้อบค้ลุุมทั่่�วปร้ะเทั่ศ

หร้้อติดต่อโดยตร้งทั่่�
สั่ถาบั่นพ่ัฒนาคุุณภาพัวิิชาการ (พัวิ.)

คลััง
โครงงานสู่่�นวััตกรรม

สู่่� อดิิจิิทััลั
• 3D Education
• E-Book
• QR CODE
• PowerPoint
• คลิิปการสอนออนไลิน์
 ตัรงตัามตััวชีิ้� วัด
 ของหลัิกสูตัรฯ
• แผนการจััดการเรีย่นรู้

IAD CLASS

สู่่�การพััฒนานวััตกรรม
เสู่ริมสู่ร้างผู้่้เรียนในยุคดิิจิิทััลั

สู่่� อการเรียนร้่คุณภาพั

ให้้ผู้้้เรีียน
สร้ีาง

ส่งเสริีม

นวััตกรรม

education in

3D

2566
ใบสั่่�งซื้้�อ ระดั่บมั่ธยมัศึึกษา

น่ดส่่งว่นทั่่�

ว่น-เด้อน-ปี ร้่บของว่นทั่่�

ชื่้�อผู้้้ส่่�งซื้้�อ

โร้งเร้่ยน

ทั่่�ต่�ง

โทั่ร้ศ่พื้ทั่์

ตำาแหน่ง

    ลุงชื่้�อ    ผู้้้ส่่�งซื้้�อ
(โปร้ดปร้ะทั่่บตร้าโร้งเร้่ยน)

แนะนําการใช้ิ้ใบสั�งซ้ื้�อ
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IAD CLASS
สื่่�อดิิจิิทััลครบทัุกกลุ�มสื่าระการเรียนร้�
สื่�งเสื่ริมการเรียนร้�ต่�อเน่�อง ไดิ�ทัุกทัี� 
ทัุกเวลา พร�อมรองรับทัุกอุปกรณ์์

สร้้างห้้องเร้ียน Online ได้้ง่ายด้้วยตนเอง

เลืือกใช้้สื�อการ้เร้ียนร้้้คุุณภาพจากคุลืังสื�อของ 
พว. แลืะบทเร้ียนออนไลืน์กว่า 2,000 คุลืิป
คุร้บทุกร้ะด้ับช้ั�น ทุกกลืุ่มสาร้ะการ้เร้ียนร้้้

เลืือก Download ได้้ทั�งแผนการ้จัด้การ้เร้ียนร้้้ 
PowerPoint ปร้ะกอบการ้สอน E-Book คุ้ม่อืคุร้้ 
ห้นังสือเร้ียน

การ้เร้ียนร้้้วิถีีให้ม่ คุร้บทุกกลืุ่มสาร้ะการ้เร้ียนร้้้ 
คุร้บทุกร้ะด้ับช้ั�น

เร้ียนร้้้เนื�อห้าในห้นังสือเร้ียนได้้อย่างร้วด้เร้็ว
ทุกที� ทุกเวลืา

ห้มด้ปัญห้าห้นังสือช้ำารุ้ด้ ส้ญห้าย 
แลืะลืด้ภาร้ะการ้จัด้เก็บห้นังสือเร้ียน

ด้้วยกร้ะบวนการ้ GPAS 5 Steps
สะด้วกสำาห้ร้ับคุร้้ผ้้สอน
ในการ้จัด้กิจกร้ร้มการ้เร้ียนร้้้

E-Book

E-Book

หนัง่สั่อ้เรียนั

คู่่�มืือคู่รู่หนัังสืือเรูียนั

คู่่�มัอ้คู่รห่นัง่สั่อ้เรยีนั
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สัตว์ที่พบในน้ า  

ปูนา กุ้งฝอย  ไรน ้า  หอยโข่ง  

 

 
 
   ๓.  นักเรียนยกตัวอย่ำงส ำนวนท่ีรู้จักหรือเคยได้ยินคนละ ๑ ส ำนวน โดยออกมำเขียนหน้ำชั้นเรียน  
พร้อมทั้งจ ำแนกว่ำส ำนวนนั้นมีกี่ค ำ  
    ตัวอย่างส านวน 
 
 
 
 
 
 
      
       
     
    
  
 
 
    แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับส ำนวน โดยตอบค ำถำม ดังนี ้
    ๓.๑  ส ำนวนใดบ้ำงที่มีเสียงสัมผัส และมีเสียงสัมผัสสระใด  
    (ตัวอย่ำงค ำตอบ  หนักเอำเบำสู้ ใช้เสียงสัมผัสสระ เอำ 
         ได้ทขีี่แพะไล่ ใช้เสียงสัมผัสสระ อี  
         ทรัพย์ในดิน สินในน้ ำ ใช้เสียงสัมผัสสระ อิ  
         เข้ำเมืองตำหลิ่ว ต้องหลิ่วตำตำม ใช้เสียงสมัผัสสระ อิ  
         รักยำวให้บัน่ รักสั้นให้ต่อ ใช้เสียงสัมผสัสระ อะ  
         ชักน้ ำเข้ำลึก ชกัศึกเข้ำบ้ำน ใช้เสียงสัมผัสสระอึ 
         หลงใหลได้ปลืม้ ใช้เสียงสัมผสัสระ ไอ)  
    ๓.๒  ส ำนวนใดบ้ำงที่ไม่มีเสียงสมัผัสสระ 
    (ตัวอย่ำงค ำตอบ แขวนนวม คว่ ำบำตร คำงเหลือง ร้อนวิชำ ลิงหลอกเจ้ำ เงียบเป็นเป่ำสำก  
ขนทรำยเข้ำวัด ฝำกเนื้อฝำกตัว สูงเท่ำนกเขำเหิน หมำเหำ่ใบตองแห้ง ตบมือข้ำงเดียวไม่ดัง  
เรียนผูกต้องเรียนแก้ สองหนำ้) 
    ๓.๓  ส ำนวนที่ไม่มีเสียงสัมผัสสระส่วนใหญ่เป็นส ำนวนที่มีจ ำนวนค ำกี่ค ำ 
    (ตัวอย่ำงค ำตอบ ส ำนวนที่มี ๒ ค ำ หรือ ๓ ค ำ)  

ขั้นคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing) 

(Gathering)   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  

•  •   

แขวนนวม คว่ ำบำตร คำงเหลือง 

ร้อนวิชำ ลิงหลอกเจ้ำ เงียบเป็นเป่ำสำก 

ขนทรำยเข้ำวัด หนักเอำเบำสู้ ฝำกเนื้อฝำกตัว 

ได้ทีขี่แพะไล ่ สูงเท่ำนกเขำเหิน หมำเห่ำใบตองแห้ง 

ตบมือข้ำงเดียวไม่ดัง ทรัพย์ในดิน สินในน้ ำ เข้ำเมืองตำหลิ่ว ต้องหลิ่วตำตำม 

รักยำวให้บั่น รักสัน้ให้ต่อ ชักน้ ำเข้ำลึก ชักศึกเข้ำบ้ำน เรียนผูกต้องเรียนแก ้

หลงใหลได้ปลืม้ สองหน้ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑   เวลำเรียน ๑ ชั่วโมง 

 

 
 
 มาตรฐานการเรียนรู ้

 มำตรฐำน ท ๔.๑   เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลีย่นแปลงของภำษำ 

        และพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 

 ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑  ม. ๑/๖    จ ำแนกและใช้ส ำนวนที่เป็นค ำพังเพยและสุภำษิต 

 

 
 
 ๑.  อธิบำยควำมหมำยของส ำนวนที่เป็นค ำพังเพยและสุภำษติ  (K) 

 ๒.  จ ำแนกส ำนวนที่เป็นค ำพังเพยและสุภำษิต (P) 

 ๓.  เห็นควำมส ำคัญของค ำพังเพยและสุภำษิตมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน (A) 

 
 

 
 ส ำนวนเป็นถ้อยค ำที่มีเนื้อหำกระตุ้นควำมคิดโดยใช้กำรเปรียบเทียบ ไม่ได้มีควำมหมำยโดยตรง 

 ตำมตัวอักษร อำจแยกเป็นค ำพังเพยซึ่งเป็นกำรใช้ถ้อยค ำส ำนวนที่แฝงขอ้คิดคติเตือนใจ มีควำมหมำย 

 กลำง ๆ และสภุำษิตซึ่งเป็นกำรใช้ถ้อยค ำส ำนวนที่มุ่งเน้นกำรสั่งสอน ตักเตือนให้จดจ ำ มีค ำว่ำ จง อย่ำ ให้ 

 หรืออำจเป็นสุภำษิตในพระพุทธศำสนำก็ได้ 

 
 
 

 จุดประสงค์การเรียนรู ้

 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

เรื่อง  การจ าแนกส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 

 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 

สาระส าคัญ 

ก่บการเรียนัร่้วิถีใหมั� ร่้จ่กก่บ
IAD CLASS

วิธีการใช้งานั
IAD CLASS

Digital Platform

ออกแบบกร้ะบวนการ้จัด้การ้เร้ียนร้้้
ที�ห้ลืากห้ลืาย สร้้างสร้ร้คุ์ 

ด้้วยกร้ะบวนการ้ GPAS 5 Steps 
คุร้บทั�งร้ายห้น่วย แลืะร้ายช้ั�วโมง

ตอบโจทย์การ้สอนแบบ Online แลืะ 
On Site สามาร้ถีเร้ียนร้้้ ได้้ตลือด้เวลืา

เสร้ิมเกร้็ด้คุวามร้้้ กร้ะตุ้นคุวามสนใจ
เพิ�มคุวามสนุกสนานให้้กับผ้้เร้ียนด้้วย
คุลืิปวิด้ีโอ เพียงแคุ่สแกน QR CODE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนการจััดการเรียนร้�

ใช้้ปร้ะกอบการ้สอนในห้้องเร้ียน 
โด้ยมีเนื�อห้าแลืะกิจกร้ร้มที�สัมพันธ์์

กับห้นังสือเร้ียน

PowerPoint

QR CODEคลิิปการสอนออนไลิน์
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เข้�าใจิบทัเรยีนไดิ�ลกึซึ้ึ�ง

กา้วเข้า้ส่ั่�
เต็ม็ัรป่แบบ

ยคุดจิัทิัลัิ
NEW

ต่วัอย�างคลปิวดิิโีอ

ต่ัวอย�างสื่่�อ 3D
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สื่่�อการเรียนร้�ยุคู่วิถีใหมั�ทัี�ทัันสื่มัย 
และต่รงต่ามความต่�องการข้องผู้้�เรียน

ต่อบโจิทัย์การสื่อนแบบ Online และ On Site

เรียนร้� ไดิ�ต็ลอดัเวลา

ยกต่ัวอย�างการฝึึกทั่กษะ 
และกิจิกรรมปฏิิบัต่ิให้�เห้็นเป็นร่ปธรรมั

ผู้้�เรียนเกิดิคู่วามัร่้ห้ลังการปฏิิบัต่ิ

เสื่ริมสื่ร�างให้�ผู้้�เรียนนำาคู่วามัร่้
ไปสื่ร�างนัว่ต็กรรมั

เรียนร้� ไดิ�สั่ะดัวก ทัุกทัี� ทัุกเวลา
ไม�จิำากัดิจิำานวนครั�ง

เห้็นภาพอย�างช่ดัเจนั
เพิ�มคู่วามัเข้้าใจไดิ�ดิียิ�งข้ึ�น

เน�นคู่ำาถามัเพ่�อให้�เกิดิการคู่ิดั
เน�นการคู่ิดัข้่�นัสั่่งเชิงระบบ

ช่�วยให้�คร้เต่รียมการสื่อน
ไดิ�เต็็มัศึ่กยภาพ

การจ่ดักิจกรรมัการเรียนัร่้สั่่�นัว่ต็กรรมันั่กเรียนัแบบ

คู่รบถ้วนั
กระทัรวงศึกึษาธิการ
ต่ามต่ัวช่ี�วัดิห้ลักสื่้ต่รข้อง

จิดัิกจิิกรรมการเรยีนร้�

GPAS 5 Steps
ดิ�วยกระบวนการ

โดิยครผู้้้�ทัรงคุณ์วฒุิิ

ใหมั�ล�าสุั่ดั E-Book Download

คู่ลง่โคู่รงงานั

ใบงานั

PowerPoint I nteractive

ข้�อมล้สื่ร�างนวตั่กรรมนกัเรยีน

เพ่�อสื่ร�างนวัต่กรรมนักเรียน

สื่ะดิวกต่�อการสื่อน

GPAS 5 Steps และ Active Learning 

สื่่�อมากกว�า 2,000 คลิป
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ส่�อเสั่รมิัเพิ�มัคู่วามัร่้

วทิัยาศึาสั่ต็ร์และเทัคู่โนัโลยี

คู่ณิิต็ศึาสั่ต็ร์

การงานัอาชีพ

สั่่งคู่มัศึึกษา ศึาสั่นัา และว่ฒนัธรรมั

เทัคู่โนัโลยี

เพลิดิเพลินิ ความสนใจักับ

กระตุ่�น

คลิปิวดิโีอ

ทั่นัสั่มั่ย เข้้าใจง�าย ต็อบโจทัย์การเรียนัร่้ ในยุคดิจัิทััลิ
QR CODE
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เทัคู่โนัโลยี

ความสนใจั

คลิปิวดีิโอ

ภาษาต็�างประเทัศึ (ภาษาอ่งกฤษ)

ศึิลปะ

ภาษาไทัย

สัุ่ข้ศึึกษาและพลศึึกษา

Scanเพียงแค่

ทักัษะเพิ�ม

ข้อง

ในการใช่�
ผ้�เรียน

เทัคโนโลิยี

มคีรบทุักกลุ�มสื่าระการเรยีนร้�ในัร่ปแบบทัี�หลากหลาย เพิ�มัคู่วามันั�าสั่นัใจ
และประสั่ทิัธภิาพในัการเรียนการสอน
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ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

หนังสู่่อเรียน รายวิัชาพ่ั�นฐาน ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>
ภาษาไทัย มัธยมศึกษา

ตัวอย่าง
PowerPoint

ภาษาไทย มัธ์ยมศึึกษา
ตัวอย่าง

ห้นังสือเร้ียน
วร้ร้ณคุด้ีแลืะวร้ร้ณกร้ร้ม

ตัวอย่าง
ห้นังสือเร้ียน

ห้ลืกัภาษาแลืะการ้ใช้้ภาษาไทย

คู่ลิปการสั่อนั
สำานวนที�เป็นคุำาพังเพย

แลืะสุภาษิต คู่ลิปการสั่อนั
การ้เขียนแนะนำา
สถีานที�สำาคุัญ

คู่ลิปการสั่อนั
บทลืะคุร้พ้ด้คุำาฉัันท์

เร้ื�อง มัทนะพาธ์า (๑)

ต็่วอย�าง
คู่่�มั้อคู่ร่หนั่งสั่้อเรียนั

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน
 ด้ิวัยกระบวันการ GPAS 5 Steps

สู่ะดิวักต�อคร่ ดีิต�อผู้่้เรียนเน้่อหาครบถ้วัน ตามหลัักสู่่ตรแกนกลัางการศึกษา
ข้ันพ้่ันฐาน พุัทัธศักราช ๒๕๕๑
•	 หนังสือเรียนแบ่งเป็นระดับชั้นละ	๒	เล่ม

•	 แบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ชัดเจน	เข้าใจง่าย

•	 ภาพประกอบสีสันสวยงาม

•	 คำาถามทบทวนความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้

•	 แนะแนวกิจกรรม	Active	Learning

•	 ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ชัดเจน
•	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	Active	Learning
	 ด้วยกระบวนการ	GPAS	5	Steps
•	 ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
•	 แนวข้อสอบเทียบเคียง	O-NET
•	 เสริมความรู้	ครูควรสอน

หลัักภาษาแลัะการใช้ภาษาไทัย

วัรรณคดีิแลัะวัรรณกรรม

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััลNEW

•	 ครบทุุกหน่่วยการเรียน่ร้�	ครบทุุกระดัับชัั้�น่
•	 กระตุุ้�น่การคิดัตุ้ลอดัเวลา
•	 การจััดัการเรียน่ร้�เชิั้งรุก	Active	Learning
•	 สอน่โดัยใชั้�กระบวน่การ	GPAS	5	Steps
•	 เรียน่ร้� ไดั� ทุุกช่ั้วงเวลา

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

คลังัสื่่�อดิจิิิทัลัั
ทั่�หลัากหลัาย

กมุารทอง ขุนไกร นางทองประศรี พนัศรโยธา นางศรีประจัน ขุนศรีวชัิย นางเทพทอง 

ขุนแผน นางพมิพลิาไลย (วนัทอง) ขุนช้าง นางลาวทอง 

นางแก้วกริิยา นางสายทอง นางลาวทอง 

พลายชุมพล 

พลายงาม 
จม่ืนไวยวรนาถ 

นางสร้อยฟ้า 

นางศรีมาลา 

พลายยง 

พลายเพชร 
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ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

ค่�ม่อคร่ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

แบบฝึึกเสู่ริมทัักษะเพิั�มผู้ลัสัู่มฤทัธิ� O-NET

ค่�ม่อคร่แบบฝึึกเสู่ริมทัักษะเพิั�มผู้ลัสัู่มฤทัธิ� O-NET

ตัวอย่าง
แบบฝึึกเสร้ิมทักษะฯ

ตัวอย่าง
ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

ตัวอย่าง
คุ้มื่อคุร้ช้้ดุ้กิจกร้ร้มฯ

ตัวอย่าง
คุ้่มือคุร้้แบบฝึึก
เสร้ิมทักษะฯ

ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

คุ้ม่อืคุร้้ แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน

ต็ว่อย�างสั่้�อดัจิทิัล่ช�วยสั่อนั

ใช้ควับค่�กับหนังสู่่อเรียนเพ่ั�อวััดิแลัะประเมินผู้ลัสัู่มฤทัธ์ิ
ตามตัวัช้ีวััดิ
•	 ม.๔-๖	แบ่งเป็นระดับชั้นละ		๒	เล่ม	 •	 สรุปเนื้อหาครบถ้วน	สมบูรณ์	เข้าใจง่าย

•	 แบบฝึกหัดหลากหลาย	 •	 เน้นทักษะการคิดหลายมิติ

•	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด

ออกแบบกิจิกรรมการเรียนร้่
โดิยใช้แนวัคิดิฐานวัรรณกรรม
(Literature Based Approach)
•	 ม.๑-๓	ระดับชั้นละ	๑	เล่ม	

•	 สรุปเนื้อหาเข้าใจง่าย	ยกตัวอย่างชัดเจน

•	 กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	

•	 แบบทดสอบวัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

•	 เฉลยคำาตอบชัดเจน	ละเอียด	ทุกกิจกรรม

•	 แนววิเคราะห์คำาตอบแบบทดสอบ

	 อย่างละเอียด

•	 แนะกลวิธีการสอนแบบ	Active	Learning

•	 ตัวอย่างการอธิบายคำาศัพท์•	 เฉลยคำาตอบชัดเจน	ละเอียดทุกแบบฝึกหัด

•	 แนววเิคราะหค์ำาตอบแบบทดสอบอยา่งละเอยีด

•	 เสริมเกร็ดภาษาและเกร็ดวรรณคดี

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

•	 เสริมความร้�	ความเข้�าใจั
•	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจัดั�วยภาพการ์ตุ้้น่
•	 เรียน่สนุ่ก	เข้�าใจัง่าย
•	ครบถ้�วน่ทัุ�งหลักภาษาและการใชั้�ภาษาไทุย
	 วรรณคดีัและวรรณกรรม

QR CODE
QR CODE
การ้แต่ง

กลือนสุภาพ

QR CODE
การ้จำาแนกเสียง
พยัญช้นะต้นเด้ี�ยว

QR CODE
บทลืะคุร้นอก 
เร้ื�อง อิเห้นา 

ตอน ศึึกกะห้มังกุห้นิง (๑)

สั่้�อดัิจิทั่ล

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง
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คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>
คณ์ิต่ศาสื่ต่ร์ มัธยมศึกษา

ตัวอย่างสื�อ
PowerPoint
คุณิตศึาสตร้์

ร้ะด้ับมัธ์ยมศึึกษา

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ต็่วอย�าง
คู่่�มั้อคู่ร่หนั่งสั่้อเรียนั

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน
 โดิยใช้ GPAS 5 Steps

ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียนในแต�ลัะหน�วัยการเรียนร้่
มีการระบุเป้าหมายการเรียนร้่ แลัะใช้กระบวันการ 
GPAS 5 Steps ในการจัิดิกิจิกรรมการเรียนร้่ 

มีเน้่อหาครบทุักตัวัช้ีวััดิตามหลัักสู่่ตรแกนกลัางฯ
ฉบับปรับปรุง พั.ศ. 2560
•	 นำาเสนอจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม

•	 มีสรุปสาระสำาคัญและความคิดรวบยอด

•	 มีตัวอย่างวิธีคิดอย่างเพียงพอและหลากหลาย

•	 มีแบบฝึกหัดอย่างเพียงพอ	ตรงตามหัวข้อที่เรียนและตรงตัวชี้วัด

•	 มีแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้

•	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
•	 สะดวกต่อครู	ดีต่อผู้เรียน
•	 มีแนวข้อสอบเทียบเคียง	O-NET
•	 ใช้งานฟรีใน	IAD CLASS

•	 คลิปการสอน่โดัยใชั้�กระบวน่การ	GPAS	5	Steps
•	 จััดักิจักรรมแบบ	Active	Learning
•	ครบทุุกเร่�อง	ทุุกระดัับชัั้�น่
•	 กระตุุ้�น่การคิดัตุ้ลอดัเวลา

ส่่อการเรียน่ร้�		3D	ให�ผู้้� เรียน่สามารถ้ด้ัวัตุ้ถุ้
ไดั� ทุุกมุม	ดั�วยการหมุน่	360	ํ	ย่อ	ข้ยาย
กระตุุ้�น่การเรียน่ร้�	เข้�าใจัเน่่�อหาไดั� ง่ายข้้�น่
โดัยศ้ึกษาวัตุ้ถุ้แบบเสม่อน่จัริง	
พร�อมก�าวเข้�าส่้โลกเสม่อน่

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััล

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

3D Education

NEW

คู่ลิปการสั่อนั
คุวามสัมพันธ์์
แลืะฟังัก์ช้ัน

หนังสู่่อเรียนรายวิัชาพ่ั�นฐาน ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

สถติแิละข้อมูล  
สรุปความรู้ 

• สถิติ หมายถึง ตวัเลขหรือขอ้มูลท่ีแทนจ านวนหรือขอ้เทจ็จริงของส่ิงท่ีศึกษา ซ่ึงไดจ้ากการเกบ็รวบรวม 
• สถิติ หมายถึง ศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยระเบียบวธีิการทางสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การน าเสนอ

ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลความหมายของขอ้มูล สถิติในความหมายน้ีเป็นทั้งวทิยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ เรียกวา่ “สถิติศาสตร์” 

• กระบวนการแกปั้ญหาทางสถิติ ประกอบดว้ย การสร้างค าถามทางสถิติ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล                   
การวเิคราะห์ขอ้มูล และการแปลความหมายขอ้มูล 

 

สั่้�อ 3D
ลืักษณะของทร้งสี�เห้ลืี�ยม
Cuboid-Description
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ตัวอย่าง
แบบฝึึกเสร้ิมทักษะฯ

คุณิตศึาสตร้์

ตัวอย่าง
ชุ้ด้กิจกร้ร้มการ้เร้ียนร้้้

พัฒนาการ้คุิด้

ตัวอย่าง
แบบฝึึกเสร้ิมทักษะฯ

คุณิตศึาสตร้์

ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

พััฒนาการเรียนร้่ผู้�านกระบวันการทัางคณิตศาสู่ตร์
•	 มีตัวอย่างเพียงพอและหลากหลาย

•	 มีจุดประกายโครงงาน

•	 มีแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้

•	 มีแบบทดสอบรวมท้ายเล่ม

เน้นพััฒนาควัามร้่ควัามสู่ามารถแลัะทัักษะต�าง ๆ 
ทัางคณิตศาสู่ตร์
•	 มีสรุปสั้น	ๆ	เข้าใจง่าย	ก่อนทำาแบบฝึกหัดทุกเรื่อง

•	 มีเทคนิคการคิดและแนะนำาวิธีการหาคำาตอบ

•	 มีแบบฝึกสำาหรับเพิ่มพูนทักษะตรงตามหน่วยการเรียนรู้

	 ในหนังสือเรียนทุกหัวข้อ

•	 มีข้อสอบพัฒนาการคิดเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด

•	 เสริมความร้�	ความเข้�าใจั
•	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจั

QR CODE

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั

คลังัสื่่�อดิจิิทิัลัั
ทั่�หลัากหลัาย

คุ้ม่อืคุร้้ แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน สื�อ 3D

ต็่วอย�าง
สั่้�อดัิจิทั่ลช�วยสั่อนั

QR CODE
ร้ะบบสมการ้

เช้ิงเส้นสองตัวแปร้

สั่้�อดัิจิทั่ล

ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิแบบฝึึกเสู่ริมทัักษะเพิั�มผู้ลัสัู่มฤทัธิ� O-NET

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดิับมัธยมศึกษา

ตัวอย่างสื�อ
PowerPoint
วิทยาศึาสตร้์

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ต็่วอย�าง
คู่่�มั้อคู่ร่หนั่งสั่้อเรียนั

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน

ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียนในแต�ลัะหน�วัยการเรียนร้่
มีการระบุเป้าหมายการเรียนร้่ แลัะใช้กระบวันการ 
GPAS 5 Steps ในการจัิดิกิจิกรรมการเรียนร้่ 

มีเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้	เสริมสร้างการสืบสอบแบบรวมพลัง	

ทำาโครงงานและสะเต็มด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์	ควบคู่

กับการเสริมสร้างความมีจิตวิทยาศาสตร์	มีความเป็นนวัตกร	

ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม	เพื่อพัฒนาเป็นเยาวชนไทย	4.0
•	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
•	 สะดวกต่อครู	ดีต่อผู้เรียน
•	 มีแนวข้อสอบเทียบเคียง	O-NET
•	 ใช้งานฟรีใน	IAD CLASS

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััลNEW

ส่่อการเรียน่ร้�		3D	ให�ผู้้� เรียน่สามารถ้ด้ัวัตุ้ถุ้
ไดั� ทุุกมุม	ดั�วยการหมุน่	360	ํ	ย่อ	ข้ยาย
กระตุุ้�น่การเรียน่ร้�	เข้�าใจัเน่่�อหาไดั� ง่ายข้้�น่
โดัยศ้ึกษาวัตุ้ถุ้แบบเสม่อน่จัริง	
พร�อมก�าวเข้�าส่้โลกเสม่อน่

3D Education

•	 คลิปการสอน่โดัยใชั้�กระบวน่การ	GPAS	5	Steps
•	 จััดักิจักรรมแบบ	Active	Learning
•	ครบทุุกเร่�อง	ทุุกระดัับชัั้�น่
•	 กระตุุ้�น่การคิดัตุ้ลอดัเวลา

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

คู่ลิปการสั่อนั
เร้ื�อง การ้ด้ำาร้งช้ีวิต

ของพืช้

ห้ัวใจ (Heart)

ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>

หนังสู่่อเรียนรายวิัชาพ่ั�นฐาน ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่พบในสระนํ้าจืด  



13

ตัวอย่าง
แบบฝึึกฯ วิทยาศึาสตร้์ช้ีวภาพ

ตัวอย่าง
แบบฝึึกฯ สาร้แลืะ
สมบัติของสาร้

ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

•	 มีกิจกรรมที่หลากหลาย	กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน	

•	 มีแบบสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อพัฒนาทักษะ

	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

•	 ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู ่

	 กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้

•	 มีเนื้อหาสรุปสาระสำาคัญ	ใช้อ่านทบทวน	เข้าใจง่าย	

•	 มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด	

•	 มีแบบฝึกเสริมทักษะสำาหรับทบทวนเนื้อหา	

	 และเพิ่มพูนความรู้

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

•	 เสริมสร�างความร้�
•	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจัข้องผู้้� เรียน่
•	 เพ่ิมประสิทุธิิภาพการสอน่
•	 เพ่ิมความเข้�าใจัดั�วยภาพและเสียง
•	พร�อมแล�วครบทุุกระดัับชัั้�น่

QR CODE

QR CODE
การ้ต่อห้ลือด้ไฟัฟัา้

Cell Organells

คลังัสื่่�อดิจิิทิัลัั
ทั่�หลัากหลัาย

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั

แบบฝึึกเสู่ริมทัักษะเพิั�มผู้ลัสัู่มฤทัธิ� O-NET

ต็่วอย�าง
สั่้�อดัิจิทั่ลช�วยสั่อนั

สั่้�อดัิจิทั่ล

ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

คุ้ม่อืคุร้้ แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน สื�อ 3D

ตัวอย่าง
ชุ้ด้กิจกร้ร้ม

การ้เร้ียนร้้้พัฒนาการ้คุิด้

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง
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ตัวอย่างสื�อ
PowerPoint

วิทยาศึาสตร้์แลืะเทคุโนโลืยี
(วิทยาการ้คุำานวณ)
ร้ะด้ับมัธ์ยมศึึกษา

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ต็่วอย�าง
คู่่�มั้อคู่ร่หนั่งสั่้อเรียนั

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน

ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียนในแต�ลัะหน�วัยการเรียนร้่
มีการระบุเป้าหมายการเรียนร้่ 
แลัะใช้กระบวันการ GPAS 5 Steps ในการสู่อน 

เน้่อหาตรงตามหลัักสู่่ตรแกนกลัางฯ ฉบับปรับปรุง
พั.ศ. 2560 ครบทุักตัวัช้ีวััดิ
•	 เนื้อหามีความยากง่ายตรงตามระดับชั้น

•	 เนื้อหาละเอียด	ชัดเจน	ถูกต้อง	และทันสมัย

•	 ภาพประกอบสวยงาม	สื่อความหมายชัดเจน

•	 รูปแบบการนำาเสนอเข้าใจง่ายและน่าสนใจ

•	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
•	 สะดวกต่อครู	ดีต่อผู้เรียน
•	 มีแนวข้อสอบเทียบเคียง	O-NET
•	 ใช้งานฟรีใน	IAD CLASS

เทัคโนโลัยี (การออกแบบแลัะเทัคโนโลัยี)

เทัคโนโลัยี (วิัทัยาการคำานวัณ)

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััลNEW
เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>
เทัคโนโลยี มัธยมศึกษา

คู่ลิปการสั่อนั
การ้นำาเสนอแลืะ
แบ่งปันข้อม้ลื
(อินโฟักร้าฟักิ)

•	คลิปการสอน่โดัยใชั้�กระบวน่การ	GPAS	5	Steps
•	จััดักิจักรรมการเรียน่ร้�แบบ	Active	Learning
•	ครบทุุกเร่�อง	ทุุกระดัับชัั้�น่
•	กระตุุ้�น่การคิดัตุ้ลอดัเวลา

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

หนังสู่่อเรียนรายวิัชาพ่ั�นฐาน ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

สั่้�อดัิจิทั่ล

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.5 || เรื่องการน าเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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นำาแนวัคิดิสู่ำาคัญทีั�สู่อดิคล้ัองกับการเรียนในศตวัรรษทีั� 21 
มาเป็นฐานในการออกแบบกิจิกรรมการเรียนร้่
•	 เนื้อหาสรุปถูกต้องตามหลักวิชาการ

•	 มีความทันสมัย	มีภาพประกอบ

	 สวยงาม	เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

•	 กิจกรรมเน้นการปฏิบัติ

	 และการคิดวิเคราะห์

ตัวอย่าง
แบบฝึึกเสร้ิมทักษะเพิ�มผลืสัมฤทธ์ิ� 

O-NET เทคุโนโลืยี 
(การ้ออกแบบแลืะเทคุโนโลืยี)

ตัวอย่าง
แบบฝึึกเสร้ิมทักษะเพิ�มผลืสัมฤทธ์ิ�

O-NET เทคุโนโลืยี 
(วิทยาการ้คุำานวณ)

ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

•	 มีสรุปสั้น	ๆ	เข้าใจง่าย	ก่อนทำาแบบฝึกหัด

•	 มีเทคนิคการคิดในการหาคำาตอบ

•	 มีข้อสอบพัฒนาการคิดเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด

เทัคโนโลัยี (การออกแบบแลัะเทัคโนโลัยี)

เทัคโนโลัยี (วิัทัยาการคำานวัณ)

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั

•	สแกน่	QR	CODE	จัะพบกับส่่อ	Animation
•	เสริมความร้�	ความเข้�าใจั
•	เพ่ิมความเข้�าใจัเน่่�อหา

QR CODE

QR CODE
Smart Home

คลังัสื่่�อดิจิิทิัลัั
ทั่�หลัากหลัาย

แบบฝึึกเสู่ริมทัักษะเพิั�มผู้ลัสัู่มฤทัธิ� O-NET ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

ต็ว่อย�างสั่้�อดัจิทิัล่ช�วยสั่อนั

คุ้ม่อืคุร้้ แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน

ตัวอย่าง
ชุ้ด้กิจกร้ร้ม
การ้เร้ียนร้้้ฯ

ตัวอย่าง
คุ้่มือคุร้้ชุ้ด้กิจกร้ร้ม

การ้เร้ียนร้้้ฯ

ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

ค่�ม่อคร่ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

•	 แนะวิธีการสอนแบบ	

	 Active	Learning

•	 เฉลยคำาตอบในกิจกรรม

	 ละเอียดทุกข้อ

•	 วิเคราะห์คำาตอบของข้อสอบ

	 อย่างชัดเจน

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวอย่างสื�อ
PowerPoint
สังคุมศึึกษา

ศึาสนา แลืะวัฒนธ์ร้ร้ม

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ต็่วอย�าง
คู่่�มั้อคู่ร่หนั่งสั่้อเรียนั

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน

ออกแบบกิจิกรรมการเรียนร้่เชิงรุก Active Learning 
ด้ิวัยกระบวันการคิดิข้ันสู่่งเชิงระบบ GPAS 5 Steps 

เน้่อหาครบถ้วัน ตามหลัักสู่่ตรแกนกลัางการศึกษา
ข้ันพ้่ันฐาน
•	 เนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

•	 นำาเสนอข้อมูลด้วย	Infographic

•	 ใช้สื่อแผนที่ประกอบการนำาเสนอข้อมูล

•	 ส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

•	 ทบทวนความรู้ด้วยคำาถามพัฒนากระบวนการคิด

สะดวกสำาหรับครูในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััลNEW

ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>
สื่ังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษา

คู่ลิปต็�างประเทัศึ
เร้ื�อง คุวามสำาคุัญของ
บร้ร้ยากาศึต่อภ้มิอากาศึ

ต็่วอย�างสั่้�อ 3D
การ้เคุลืื�อนตัว

ของแผ่นธ์ร้ณีภาคุ

ทั่�หลัากหลัาย

หนังสู่่อเรียนรายวิัชาพ่ั�นฐาน ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

คู่ลิปการสั่อนั
เร้ื�อง เคุร้ื�องมือ
แลืะเทคุโนโลืยี
ทางภ้มิศึาสตร้์

•	 คลิปการสอน่โดัยใชั้�กระบวน่การ	
	 GPAS	5	Steps
•	 จััดักิจักรรมการเรียน่ร้�แบบ	
	 Active	Learning
•	ครบทุุกเร่�อง	ทุุกระดัับชัั้�น่
•	 กระตุุ้�น่การคิดัตุ้ลอดัเวลา

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

ส่่อการเรียน่ร้�		3D	ให�ผู้้� เรียน่สามารถ้ด้ัวัตุ้ถุ้
ไดั� ทุุกมุม	ดั�วยการหมุน่	360	ํ	ย่อ	ข้ยาย
กระตุุ้�น่การเรียน่ร้�	เข้�าใจัเน่่�อหาไดั� ง่ายข้้�น่
โดัยศ้ึกษาวัตุ้ถุ้แบบเสม่อน่จัริง	
พร�อมก�าวเข้�าส่้โลกเสม่อน่

3D Education

N ขั้วโลกเหนือ 90 องศาเหนือ  

S ขั้วโลกใต้ 90 องศาใต้  

เมืองกรีนิช 0 

เส้นเมริเดียนแรก  
(prime meridian)  
คือ เส้นเมริเดียนที่ 0 องศา  
(ลากผ่านเมืองกรีนิช) ใช้ก าหนด 
เวลามาตรฐานสากล และใช้แบ่งโลก
ออกเป็น 2 ซีก คือ ซีกโลก 
ตะวันออก และซีกโลกตะวันตก  

 

เส้นวันที่สากล  
(International Date Line) 
คือ เส้นเมริเดียนที่ 180 องศา  
มีหน้าที่ในการแบ่งวันของโลก  
มีลักษณะเป็นเส้นสมมุติ  
ไม่ลากเป็นเส้นตรงเหมือนเส้นอื่น ๆ 
แต่จะลากวกไปตามหมู่เกาะต่าง ๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการ
ก าหนดวันของประเทศต่าง ๆ 

ประเทศสหราชอาณาจักร 

คลัังสื่่�อดิิจิิทัลัั
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ทั่�หลัากหลัาย

ตัวอย่าง
เฉัลืยแบบฝึึกฯ

ตัวอย่าง
ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

ตัวอย่าง
คุ้่มือคุร้้ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

ตัวอย่าง
แบบฝึึกฯ

สังคุมฯ ม.ปลืาย

ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

ยกระดัิบผู้ลัสัู่มฤทัธ์ิด้ิวัยกิจิกรรมทีั�หลัากหลัาย
เสู่ริมสู่ร้างสู่มรรถนะทีั�สู่ำาคัญ
•	 สรุปเนื้อหากระชับ	เข้าใจง่าย	สำาหรับทบทวนความรู้ได้ดี

•	 มีแบบฝึกเสริมทักษะเน้นการคิดวิเคราะห์

•	 มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด	ชุดที่	1	ชุดที่	2

•	 มีเฉลยคำาตอบพร้อมเทคนิคการคิดวิเคราะห์คำาตอบอย่างถูกต้อง	ชัดเจน

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั

•	 ส่่อประกอบการสอน่
	 ใน่ร้ปแบบวิดีัโอท่ีุทัุน่สมัย	
	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจัข้องผู้้� เรียน่

QR CODE

เพิั�มประสู่บการณ์
การเรียนร้่
อย�างหลัากหลัายผู้�าน

QR CODE
สึนามิ

QR CODE
สื�อแผนที�

คลังัสื่่�อดิจิิทิัลัั

แบบฝึึกเสู่ริมทัักษะเพิั�มผู้ลัสัู่มฤทัธิ� O-NET

คุ้ม่อืคุร้้ PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน

ต็่วอย�าง
สั่้�อดัิจิทั่ลช�วยสั่อนั

•	 คลังส่่อแผู้น่ท่ีุท่ีุช่ั้วยเสริมสร�างให�ผู้้� เรียน่
	 มีความสามารถ้ทุางภ้มิศึาสตุ้ร์	กระบวน่การ
	 ทุางภ้มิศึาสตุ้ร์	และทัุกษะทุางภ้มิศึาสตุ้ร์

Geo-lileracy

ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

ค่�ม่อคร่ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

•	 มีเนื้อหาเชิงสรุป	เข้าใจง่าย

•	 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

	 Active	Learning

•	 มีข้อสอบปรนัยท้ายหน่วยการเรียนรู้

•	 มีการแนะกลวิธีการสอนแบบ	Active	Learning

	 เทคนิคการคิด	ง่ายต่อครูผู้สอน

•	 เฉลยคำาตอบอย่างถูกต้อง	ชัดเจนทุกข้อ

	 (ตรงกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด

	 หน้าต่อหน้า)

สั่้�อดัิจิทั่ล

สื�อ 3D แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง
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เน้นการปฏิบัติเพ่ั�อสู่ร้างเสู่ริมสุู่ขภาพัทีั�ดีิ
ตรงตามหลัักสู่่ตรแกนกลัางการศึกษาข้ันพ้่ันฐาน
พุัทัธศักราช 2551
•	 เนื้อหาละเอียด	ถูกต้อง

•	 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา

•	 มีหัวข้อความรู้เพิ่มเติม

ตัวอย่าง
E-Book

คุ้่มือคุร้้ห้นังสือเร้ียน

ตัวอย่าง
PowerPoint

สุขศึึกษาแลืะพลืศึึกษา

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน

ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียนในแต�ลัะหน�วัยการเรียนร้่
มีการระบุเป้าหมายการเรียนร้่ 
แลัะใช้กระบวันการ GPAS 5 Steps ในการจัิดิการเรียนร้่ 

•	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
•	 สะดวกต่อครู	ดีต่อผู้เรียน
•	 มีแนวข้อสอบเน้นสมรรถนะ
•	 ใช้งานฟรีใน	IAD CLASS

•	 ส่่อการเรียน่ร้�จัากตุ่้างประเทุศึท่ีุไดั� รับ
	 การรับรองมาตุ้รฐาน่
•	 สร�างความเข้�าใจัใน่เน่่�อหาการเรียน่
	 ไดั� ง่ายมากย่ิงข้้�น่

•	 ย่อ	ข้ยาย	หมุน่ด้ัไดั� 	360°
•	 กระตุุ้�น่การเรียน่ร้�จัากการศ้ึกษา
	 วัตุ้ถุ้เสม่อน่จัริง
•	 ก�าวเข้�าส่้อน่าคตุ้ข้องการศ้ึกษา

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััล

คลิัปเสู่ริมควัามร้่ต�างประเทัศ

3D Education

NEW
สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>
สืุ่ข้ศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษา

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
ห้นังสือเร้ียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลัาย

หนังสู่่อเรียน รายวิัชาพ่ั�นฐาน ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

ต็่วอย�าง
คุลืิปการ้สอนต่างปร้ะเทศึ

ต็่วอย�าง
สื�อ 3D

พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
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เน้นให้ผู้่้เรียนมีสู่�วันร�วัมในการปฏิบัติกิจิกรรม
ทีั�หลัากหลัายร่ปแบบ
•	 เนื้อหาถูกต้อง	เข้าใจง่าย

•	 ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย

•	 ข้อสอบครอบคลุมทุกตัวชี้วัด

•	 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ได้จริง

ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

ตัวอย่าง
E-Book

คุ้่มือคุร้้ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

มัธยมศึกษาตอนต้น

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั

ค่�ม่อคร่ชุดิกิจิกรรมฯ ใช้เป็นแนวัคำาตอบ
เพ่ั�อประเมินผู้่้เรียนตามสู่ภาพัจิริง 

•	 แนะนำาวิธีการสอนแบบ	Active	Learning
•	 เฉลยคำาตอบในกิจกรรมละเอียดทุกข้อ
•	 วิเคราะห์คำาตอบของข้อสอบอย่างชัดเจน

ตัวอย่าง
E-Book

ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

ตัวอย่าง
E-Book

ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ ค่�ม่อคร่ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

ต็่วอย�าง
คุลืิปการ้สอนออนไลืน์

ต็่วอย�าง
QR CODE

เสร้ิมคุวามเข้าใจ

•	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจัข้องผู้้� เรียน่
•	 ทัุน่สมัย	เข้�าใจัเน่่�อหาบทุเรียน่ไดั� ง่าย
•	 ช่ั้วยเพ่ิมประสิทุธิิภาพใน่การเรียน่การสอน่

QR CODE เสริีมความเข้้าใจ

•	 คลิปการสอน่โดัยใชั้�กระบวน่การ	
	 GPAS	5	Steps
•	 จััดักิจักรรมการเรียน่ร้�แบบ	
	 Active	Learning
•	ครบทุุกเร่�อง	ทุุกระดัับชัั้�น่
•	 กระตุุ้�น่การคิดัตุ้ลอดัเวลา

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

คลังัสื่่�อดิจิิทิัลัั
ทั่�หลัากหลัาย

คุ้ม่อืคุร้้ PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน

ต็่วอย�าง
สั่้�อดัิจิทั่ลช�วยสั่อนั

สั่้�อดัิจิทั่ล

สื�อ 3D แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง
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ตัวอย่าง
PowerPoint

ศึิลืปะ ร้ะด้ับมัธ์ยมศึึกษา

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน

เน้่อหาครบถ้วัน ตามหลัักสู่่ตรแกนกลัางการศึกษา
ข้ันพ้่ันฐาน พุัทัธศักราช 2551
•	 เนื้อหาครบถ้วน	ตรงตามตัวชี้วัดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

•	 เนื้อหาน่าสนใจ	ทันสมัย	เข้าใจง่าย

•	 ใช้คู่กับหนังสือเรียนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
	 ในการจัดการเรียนการสอน
•	 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
	 Active	Learning	โดยใช้กระบวนการคิด
	 ขั้นสูงเชิงระบบ	GPAS	5	Steps	
•	 ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	และต่อยอด
	 สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััลNEW
ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>
ศิลปะ มัธยมศึกษา

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book

ห้นังสือเร้ียนทัศึนศึิลืป์

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book

ห้นังสือเร้ียนด้นตร้ี

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book

ห้นังสือเร้ียนนาฏศึิลืป์

•	 คลิปการสอน่โดัยใชั้�กระบวน่การ	
	 GPAS	5	Steps
•	 จััดักิจักรรมการเรียน่ร้�แบบ	
	 Active	Learning
•	 เน่่�อหาทัุน่สมัย	เข้�าใจัง่าย
•	ครบทุุกเร่�อง	ทุุกระดัับชัั้�น่
•	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจัข้องผู้้� เรียน่

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

คู่ลิปการสั่อนั
ทัศึนศึิลืป์

คู่ลิปการสั่อนั
ด้นตร้ี

คู่ลิปการสั่อนั
นาฏศึิลืป์

คลังัสื่่�อดิจิิิทัลัั
ทั่�หลัากหลัาย

หนังสู่่อเรียน รายวิัชาพ่ั�นฐาน ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

ต็่วอย�าง
คู่่�มั้อคู่ร่หนั่งสั่้อเรียนั

ดนตรี ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ 

เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์เครื่องห้า 

๑.๑ วงปี่พาทย์เครื่องห้า (ต่อ) 
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ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

เน้นการจัิดิการเรียนร้่ทีั� ให้ผู้่้เรียนได้ิเรียนร้่
ผู้�านกิจิกรรมปฏิบัติ
•	 มีเนื้อหา	กิจกรรม	และแบบทดสอบในเล่มเดียวจบ

•	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	Active	Learning

•	 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

•	 พัฒนาทักษะการคิด	การสร้างความรู้	ทักษะการปฏิบัติ

•	 สร้างเสริมเจตคติ	ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำาเนินชีวิต

•	 แนะกลวิธีการสอน

•	 เทคนิคการคิดวิเคราะห์คำาตอบ

•	 เฉลยคำาตอบชัดเจนทุกข้อ	(ตรงกับชุดกิจกรรมหน้าต่อหน้า)

•	 ตัวอย่างคำาอธิบายคำาศัพท์

•	 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ได้จริง

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

ตัวอย่าง
ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

ด้นตร้ี-นาฏศึิลืป ์ม.1

ตัวอย่าง
คุ้่มือคุร้้ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ
ด้นตร้ี-นาฏศึิลืป ์ม.1

ตัวอย่าง
ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

ด้นตร้ี-นาฏศึิลืป ์ม.3

ตัวอย่าง
คุ้่มือคุร้้ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ
ด้นตร้ี-นาฏศึิลืป ์ม.3

QR CODE
ทัศึนศึิลืป์

QR CODE
ด้นตร้ี

QR CODE
นาฏศึิลืป์

•	 เสริมความร้�	ความเข้�าใจั
•	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจั

QR CODE

คุ้ม่อืคุร้้ PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน

ต็ว่อย�างสั่้�อดัจิทิัล่ช�วยสั่อนั

ชุดิกิจิกรรมพััฒนาการคิดิ ค่�ม่อคร่ชุดิกิจิกรรมพััฒนาการคิดิ

สั่้�อดัิจิทั่ล

แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั
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ตัวอย่าง
PowerPoint
การ้งานอาช้ีพ

ต็่วอย�าง
คู่่�มั้อคู่ร่หนั่งสั่้อเรียนั

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน
 โดิยใช้ GPAS 5 Steps

ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียนในแต�ลัะหน�วัยการเรียนร้่
มีการระบุเป้าหมายการเรียนร้่ 
แลัะใช้กระบวันการ GPAS 5 Steps ในการจัิดิการเรียนร้่

เน้่อหาครบถ้วันตามตัวัช้ีวััดิ หลัักสู่่ตรแกนกลัางฯ 
2551
•	 มุ่งเน้นทักษะที่จำาเป็นต่อชีวิตประจำาวัน	ทักษะอาชีพ

	 การช่วยเหลือตนเอง	ครอบครัว	และสังคม

•	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ	คุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 และทักษะในศตวรรษที่	21

•	 เสริมหัวข้อสาระความรู้	พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

•	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
•	 สะดวกต่อครู	ดีต่อผู้เรียน
•	 เฉลยแนวคำาตอบทุกข้อ
•	 มีแนวข้อสอบเพิ่มสมรรถนะ
•	 ใช้งานฟรีใน	IAD CLASS

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััลNEW
การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>
การงานอาช่ีพ มัธยมศึกษา

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
การ้งานอาช้ีพ

ตัวอย่าง
สื�อ E-Book
การ้งานอาช้ีพ

•	 คลิปการจััดัการเรียน่ร้�แบบ	Active Learning
	 ดั�วยกระบวน่การ	GPAS 5 Steps
•	 เรียน่สนุ่ก	สาระความร้�ครบถ้�วน่
•	 เรียน่ร้� ไดั� ทุุกท่ีุ	ทุุกเวลาจัากห�องเรียน่	IAD CLASS

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

•	 ส่่อการเรียน่ร้�เพ่่อเสริมการเรียน่ร้�สําหรับผู้้� เรียน่
•	 สอดัคล�องกับบทุเรียน่	เสริมความเข้�าใจั
	 บทุเรียน่ไดั� ง่ายข้้�น่

คลิัปเสู่ริมควัามร้่ต�างประเทัศ

ต็่วอย�าง
คุลืิปเสร้ิมคุวามร้้้

ต่างปร้ะเทศึ

ต็่วอย�าง
คุลืิปการ้สอนออนไลืน์

หนังสู่่อเรียน รายวิัชาพ่ั�นฐาน ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

๑. ความส าคัญของงานใบตอง (ต่อ)  
งานใบตองเป็นงานประดิษฐ์ที่มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

ความส าคัญของงานใบตองต่อชีวิตประจ าวัน 
คนไทยได้น ำเอำใบตองมำห่อขนม ห่ออำหำร  

ความส าคัญของงานใบตองต่อการสืบสานวัฒนธรรม  
งำนประดิษฐ์จำกใบตอง เช่น กระทงลอย กรวยอุปัชฌำย์ บำยศรี  

ความส าคัญของงานใบตองต่อเศรษฐกิจ 
งำนประดิษฐ์จำกใบตองสำมำรถสร้ำงอำชีพ
และสร้ำงรำยได้ เช่น รับจ้ำงท ำบำยศรี 
พำนขันหมำก  

 
ความส าคัญของงานใบตองต่อสิง่แวดล้อม 
งำนประดิษฐ์จำกใบตองสำมำรถย่อยสลำย 
ได้เองตำมธรรมชำติและไม่มีสำรพิษตกค้ำง  

๑. 

๒. 

๓. 
๔. 
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พััฒนาทัักษะการคิดิ ทัักษะการปฏิบัติ เจิตคติแลัะค�านิยม
ทีั�ถ่กต้อง
•	 ชุดกิจกรรมระดับชั้น	ม.1-ม.3

•	 3	in	1	ประกอบด้วย	เนื้อหา	

	 กิจกรรม	และแบบทดสอบ

•	 จัดกิจกรรมเชิงรุก	

	 Active	Learning

ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

เสู่ริมสู่ร้างสู่มรรถนะทัางวิัชาชีพั
แลัะทัักษะในศตวัรรษทีั� 21
•	 รายวิชาเพิ่มเติม	ระดับชั้น	ม.1-3

•	 พัฒนาทักษะพื้นฐานสู่การพัฒนาทักษะอาชีพนำาไปประยุกต์ใช้

	 ในการดำาเนินชีวิต

•	 มีเฉลยและแนวคำาตอบ

•	 จัดกิจกรรมแบบ	Active Learning	ด้วยกระบวนการ	GPAS 5 Steps

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

ตัวอย่าง
ห้นังสือเร้ียน

ร้ายวิช้าเพิ�มเติม
การ้อาช้ีพ

ตัวอย่าง
คุ้่มือคุร้้ฯ ร้ายวิช้าเพิ�มเติม

การ้อาช้ีพ

•	 เสริมความร้�	ความเข้�าใจั
•	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจัข้องผู้้� เรียน่
•	 เพลิดัเพลิน่	เข้�าใจัง่าย

QR CODE

ต็่วอย�าง QR CODE
การ้งานอาช้ีพ ม.2

คลังัสื่่�อดิจิิทิัลัั
ทั่�หลัากหลัาย

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั

หนังสู่่อเรียน รายวิัชาเพิั�มเติม การอาชีพั

ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน รายวิัชาเพิั�มเติม การอาชีพั

คุ้ม่อืคุร้้ PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน

ต็ว่อย�างสั่้�อดัจิทิัล่ช�วยสั่อนั

ตัวอย่าง
ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ
การ้งานอาช้ีพ

ตัวอย่าง
คุ้่มือคุร้้ชุ้ด้กิจกร้ร้มฯ

การ้งานอาช้ีพ

ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

ค่�ม่อคร่ชุดิกิจิกรรมการเรียนร้่พััฒนาการคิดิ

•	 พร้อมเฉลยคำาตอบชัดเจนทุกข้อ

•	 แนะกลวิธีการสอน	

	 เทคนิคการคิดวิเคราะห์

	 ตัวอย่างคำาอธิบายศัพท์

•	 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ได้จริง

สั่้�อดัิจิทั่ล

แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง
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ตัวอย่าง
PowerPoint

ตัวอย่าง
QR CODE
ไฟัลื์เสียง

ตัวอย่าง
QR CODE

วิด้ีโอ

ต็่วอย�าง
คู่่�มั้อคู่ร่หนั่งสั่้อเรียนั

ฟรี!  PowerPoint ประกอบการสู่อน

ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียนในแต�ลัะหน�วัยการเรียนร้่
มีการระบุเป้าหมายการเรียนร้่ 
แลัะใช้กระบวันการ GPAS 5 Steps ในการจัิดิการเรียนร้่� 

•	 ชุดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต

	 ในโลกยุคศตวรรษที่	21

•	 ตรงตามมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษ	CEFR	ในระดับ	A1-B2

•	 สื่อช่วยสอนครบครันในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

•	 QR	CODE	ไฟล์เสียงและคลิปการ์ตูนฝึกภาษาอังกฤษ •	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
•	 สะดวกต่อครู	ดีต่อผู้เรียน
•	 ใช้งานฟรีใน	IAD CLASS

สนุกสนานกับการ้เร้ียนร้้้ด้้วย คลังสื่่�อดิิจิิทััลNEW
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ัวอย�างเต่็มระบบ >>
ภาษาต่�างประเทัศ (ภาษาอังกฤษ) มัธยมศึกษา

•	 คลิปการสอน่โดัยใชั้�กระบวน่การ	
	 GPAS	5	Steps
•	 จััดักิจักรรมแบบ	Active	Learning
•	ครบทุุกเร่�อง	ทุุกระดัับชัั้�น่
•	 ฝึึกการฟััง-พ้ดั	ตุ้ามบริบทุข้องเจั�าข้องภาษา

•	 เสริมความร้�	ความเข้�าใจั
•	 กระตุุ้�น่ความสน่ใจั
•	 สอดัแทุรกประโยคสน่ทุน่าและโครงสร�างทุางภาษาอังกฤษ
•	สร�างความสนุ่กสน่าน่ใน่การอ่าน่และออกเสียงประโยคตุ้าม

คลิัปการสู่อนออนไลัน์

QR CODE

หนังสู่่อเรียน รายวิัชาพ่ั�นฐาน New Frontiers ค่�ม่อคร่หนังสู่่อเรียน

ต็่วอย�างคู่ลิปการสั่อนั
ภาษาต่างปร้ะเทศึ

ต็่วอย�าง QR CODE
ภาษาต่างปร้ะเทศึ

คลัังสื่่�อดิิจิิทัลัั
ทั่�หลัากหลัาย

Vocabulary

2    Listen and match the person with the job.  1-07

1. aunt  •  •  a. artist

2. mother  •  •  b. farmer

3. uncle  •  •  c. police officer

4. grandfather •  •  d. pilot

 What do the people in your family do? 

What do you want to do when you grow up?

3   Fill in the blanks. then talk with a partner.  

Pre-reading

doctor

police officer

soccer player

singer

chef

farmerpilot

artist

10

ReadingB aim Talk about family members’ jobs

1   Listen and repeat.  1-06  

Note
We use I, you, he, she, we, they 
for people. Circle these words in 
the letter. 

Dear Sophie,

How is France? Thanks a lot for your last letter.

You asked about my family. There are eight people in  
my family. First, there’s my mother and father. My  
mother is a singer, and my father is a doctor. I also have a 
brother and a sister.

I also live with my grandmother and grandfather. My  
grandfather is a farmer. He grows vegetables. And my 
grandmother is a chef. She cooks well. They are really kind. 

My aunt lives with us, too. She’s an artist. 
We are a big family! 

How about you? Do you have a  
big family?

Write back soon,
Maria

Comprehension
5   circle true or false.

6   talk with a partner.

1. The letter is to Maria.  true       false

2. Maria’s mother is a singer. true       false

3. Maria lives with her uncle. true       false

4. Maria’s grandmother is a farmer. true       false

1. How big is your family?           

2. Do your friends have big families?

3. What do your family members do?

11

4   read the letter.  1-08

Vocabulary
1    Match the words in the box with the pictures. 

2    Fill in the blanks with the vocabulary words.

1. I love music. In my band, I play three ____________: ____________, ____________, and ____________.

2.  Every weekend, my friends and I play a(n) ____________, such as Monopoly or Risk.

3.  I made a(n) ____________ of the Eiffel Tower with toothpicks.

4.  It’s very windy today. Let’s go and fly my ____________.

5.  Do you have your ____________? Please take a photo of me!

a. drums           b. keyboard c. board game d. electric guitar 

e. kite f. instruments g. model h. camera

3    Read the table. 

Grammar

We use expressions of frequency to express how often something occurs. Expressions of 
frequency include expressions such as every day, twice a week, once a month, etc.

1 time : 1 day  = once a day (or every day)
2 times : 1 day  = twice a day
3/4/5 times : 1 day  = three/four/five times a day

1 time : 2 days = once every two days (or every other day)
1 time : 3 days = once every three days

               See Grammar Reference for more information.

1. Ella studies French _________________. 2. She plays tennis _________________.

3. She practices trumpet _________________. 4. She goes swimming _________________.

5. She does her homework _________________. 6. She watches a movie _________________.

4    Look at Ella’s schedule and fill in the blanks.

8 a.m.
trumpet practice
9 a.m.
study French
5 p.m.
go swimming

7 a.m. 
trumpet practice
10 a.m. 
study French
8 p.m. 
movie night

2 p.m.
weekly tennis 
game
6 p.m. 
study French

8 a.m.
study French 
7 p.m.
homework

9 a.m.
study French
3:30 p.m.
trumpet practice
4:30 p.m. 
go swimming

9 a.m.
study French
8 p.m. 
homework

9 a.m.
trumpet practice
2 p.m.
homework
6 p.m. 
study French

Wed SatTue FriThu SunMon

ReadingA aim Read about child prodigies

20

6   Look at the pictures. what do you think the article is about? Read the article.  2-01

5    Talk with a partner. 

Pre-reading 

Comprehension
7    Circle true or false.

8   Read the quotes. who do you think said each one? write their name.

1. Joey learned piano from a piano teacher. true       false 

2. Joey plays concerts in many countries.   true       false

3. Mya is older than Kyle Jackson. true       false

4. Mya makes a new video twice a week. true       false

5. Kyle Jackson is the youngest in his family. true       false

6. Kyle Jackson quit school to be a pro gamer. true       false

1. Name someone who became famous at a young age.

2. Do you think video gaming should become a professional sport?

3. What kind of secret talents do you have?

Joey Alexander was born in 2003. He was born in Bali, Indonesia. Joey 
loved jazz. So, Joey’s father gave him a small electric keyboard. When 
Joey was six years old, he was already an amazing pianist. And he 
taught himself! Joey used the keyboard and his father’s jazz CDs to 
learn. Now, Joey is a famous musician. He plays concerts all around the 
world. He even played for President Obama in 2015!

Mya Reyes is an American. She’s 14 years old. Mya has a fun job. She is 
a YouTuber! She makes videos about science. She records these videos 
with her camera at home. Then she edits the videos on her laptop. Mya 
uploads the finished videos on her YouTube channel. Her videos are 
very popular. Children love them. Mya’s videos are so popular she now 
earns money from them.

Kyle Jackson is 13 years old. He is from Kent, England. He is the  
youngest professional Fortnite player in the world. He is on a pro team 
called Team Secret. They compete in competitions around the world. 
They can win huge cash prizes at these competitions. But Kyle doesn’t 
just play games all day. He does well in school, too. Kyle also has a  
9 p.m. curfew. And he is not allowed to play the game late into the night.

21

1.  “Currently, I’m doing very well in 

pretty much every subject at school, 

so they’re not really worried about 

me playing as much as I do.“

2.   “I want to focus on the 

music, and let the music 

speak for itself.“ 

3.  “My dad introduced me to 

YouTube, and I loved it. He 

said anyone can upload a 

video for people to watch.“

Note
A prodigy is a person who shows 
impressive or outstanding ability 
at something. 
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ตัวอย่าง
โคุร้งงาน
นวัตกร้ร้ม

Math Solution, Science Solution แลัะ
Think Big Plus รายวิัชาต�าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

ฟัง-พ่ัดิ ม.1-3 แลัะอ�าน-เขียน ม.1-6
•	 เสริมสร้างความมั่นใจในการฝึกพูด	ฝึกอ่าน	และฝึกเขียน

•	 เน้นความเข้าใจ	การใช้คำาศัพท์และสำานวนที่สำาคัญ

•	 เนื้อเรื่องฝึกพูดและฝึกอ่านที่หลากหลาย

โคู่รงงานัสั่ร้างสั่รรคู่์
สั่่�การสั่ร้างนัว่ต็กรรมั

แอปพลิเคชัั้น่ฝ้ึกภาษาอังกฤษ		จัากสํานั่กพิมพ์	Compass	
เน่่�อหาเช่่ั้อมโยงกับหนั่งส่อเรียน่		ผู้้� เรียน่สามารถ้ใชั้� ไดั� ทัุ�งใน่
และน่อกห�องเรียน่	เพ่่อให�การเรียน่การสอน่ภาษาอังกฤษ

มีประสิทุธิิภาพอย่างตุ่้อเน่่่อง	
ดัาวน์่ โหลดัฟัรีทัุ�งระบบ	iOS	และ	Android

The Fun Way to Learn English

ตัวอย่าง
E-Book

อําน่วยความสะดัวกสําหรับการจััดัการเรียน่ร้�
ทัุ�ง	Online	และ	On	Site	ประกอบดั�วย
•	 Interactive	E-Book
•	 LMS	(Learning	Management	System)
•	 Teacher's	Resources

Online Digital Platform

หนังสู่่อทัักษะภาษาอังกฤษ หนังสู่่อ English Program

Scan
เพื�อเข้าช้ม
คุลืิปแนะนำา

Scan
เพื�อเข้าช้ม
คุลืปิแนะนำา 

สั่ำาหร่บคู่ร่และนั่กเรียนั

คุ้ม่อืคุร้้ PowerPoint

PPT

คุลืปิการ้สอน

ต็ว่อย�างสั่้�อดัจิทิัล่ช�วยสั่อนั

สั่้�อดัิจิทั่ล

แผนการ้จัด้
การ้เร้ียนร้้้

เมื�อผ้้เร้ียนเร้ียนร้้้ผ่านกร้ะบวนการ้เร้ียนการ้สอนแบบ 
Active Learning โด้ยใช้้กร้ะบวนการ้คุิด้ขั�นส้งเช้ิงร้ะบบ 
GPAS 5 Steps ผ้้เร้ยีนสามาร้ถีสร้า้งนวตักร้ร้มได้ด้้ว้ยตนเอง
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แผนการจัดการเรียนรู้

Download
FREE

ไดิ�ทัี�

รายห้น�วย

รายช่ั�วโมงแทั�

ครบทัุกกลุ�มสื่าระฯ

ครบทัุกระดิับช่ั�น

ร้ปแบบไฟล์ Word

ปรับแก�ไข้ไดิ�ต่ามบริบทั

ออกแบบการเรียนร้�
ทัี�ห้ลากห้ลาย

ได้ัอย�างมัปีระสิั่ทัธภิาพ

www.manual.iadth.com

1

2

กำาหนัดัเปา้หมัายการเรียนัร่้

กำาหนัดัหล่กฐานัหร้อ
ร�องรอยข้องการเรียนัร่้

ข้่�นัทัี�

ข้่�นัทัี�

 

 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  
   และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ   
   การถ่ายทอดพลังงาน  การเปล่ียนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ  ความหมายของประชากร  
   ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางในการอนุรักษ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ม.3/3   สร้างแบบจ าลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร  
 ว 1.1 ม.3/4   อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ  
 

 
 
 

 1. บอกความหมายของสายใยอาหารได้ (K) 
 2. อธิบายวิธีการเขียนสายใยอาหารได้ (K) 
 3. ระบุผู้ผลิต ผู้บริโภค และล าดับผู้บริโภคในสายใยอาหารได้ (K) 
 4. อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศได้ (K) 
 5. ปฏิบัติกิจกรรม สายใยอาหาร อย่างรวมพลัง ด้วยความตั้งใจและใฝ่รู้ได ้ (P) 
   6. เขียนสายใยอาหารจากสถานการณ์ที่ก าหนดได้ (P) 
 7. เป็นผู้มีความตั้งใจและใฝ่รู้ (A) 
 
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 

เรื่อง สายใยอาหาร 
 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 

 

 
  ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานไม่ได้ถ่ายทอดผ่านสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารเพียงสายเดียว  
 แต่สิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารหลาย ๆ โซ่ จะสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนเป็นสายใยอาหาร 
  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ยอ่ยสลายสารอินทรีย ์
 สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่มนี ้มีความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิต เปน็สิ่งมีชีวติที่สร้างอาหารเองได้ โดยกระบวนการ- 
 สังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ และต้องกินผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่น 
 เป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลงจะถูกย่อยโดยผู้ยอ่ยสลายสารอินทรีย ์

 
  
 
 1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
      - การอธิบาย การเขียน การพูดหน้าช้ันเรียน 
 2.  ความสามารถในการคิด  
      - การสังเกต การส ารวจ การคดิวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท การจัดจ าแนก 
   การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสร้างค าอธิบาย การอภิปราย การสื่อความหมาย  
   การสืบสอบข้อมูล และการท ากิจกรรมการทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     - การแก้ปัญหาขณะปฏิบัติกิจกรรม 
 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      - กระบวนการกลุ่ม 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
  - การสืบสอบข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - การน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 1. ใฝ่เรียนรู ้
 2. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
 
  

 สายใยอาหารของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไร 

สาระการเรียนรู ้

  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ค าถามส าคัญ   

 

 

 

 

 
 แบบประเมินการปฏิบัติการท ากิจกรรม 

 
 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

1. การท ากิจกรรม 
1. ตามแผนที่ก าหนด 

ท ากิจกรรมตามวิธีการ
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้
อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  
มีการปรบัปรงุแกไ้ข 

เป็นระยะ  

ท ากิจกรรมตามวิธีการ
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ด้วยตนเอง มีการปรับปรงุ
แก้ไขบ้าง 
 

ท ากิจกรรมตามวิธีการ
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
โดยมีครูหรือผู้อื่น 

เป็นผู้แนะน า 

ท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง 

ตามวิธีการและขั้นตอน 

ที่ก าหนดไว้  
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข  

2. การใช้อุปกรณ์ 
1. และ/หรือเครื่องมือ 

 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักการปฏิบัติ 
และคล่องแคลว่  

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักการปฏิบัติ  
แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
โดยมีครูหรือผู้อื่น 
เป็นผู้แนะน า 

ใช้อุปกรณ์และ/หรือ
เครื่องมือในการท า 
กิจกรรมไม่ถูกต้อง  
และไม่มีความคล่องแคล่ว
ในการใช้ 

3. การบันทึกผล 
1. การท ากิจกรรม 
 

บันทึกผลเป็นระยะ 
อย่างถูกต้อง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ 
อธิบายข้อมูลให้เห็น 
ความเชื่อมโยง 
เป็นภาพรวม เป็นเหตุ 
เป็นผล และเป็นไปตาม 
การท ากิจกรรม 

บันทึกผลเป็นระยะ 
อย่างถูกต้อง มีระเบียบ 
มีการระบุหน่วย มีการ
อธิบายข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เป็นไป 
ตามการท ากิจกรรม 
 

บันทึกผลเป็นระยะ 
แต่ไม่เป็นระเบียบ 
ไม่มีการระบุหน่วย 
และไม่มีการอธิบายข้อมูล 
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
ของการท ากิจกรรม 
 

บันทึกผลไม่ครบ 
ไม่มีการระบุหน่วย 
และไม่เป็นไปตาม 
การท ากิจกรรม 
 

4. การจัดกระท าข้อมูล
1. และการน าเสนอ 

จัดกระท าข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ 
มีการเชื่อมโยงให้เห็น 
เป็นภาพรวม และน าเสนอ 
ด้วยแบบต่าง ๆ  อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ  
มีการจ าแนกข้อมูล 
ให้เห็นความสัมพันธ์ 
น าเสนอด้วยแบบต่าง ๆ 
ได้ แต่ยังไม่ชัดเจน 

จัดกระท าข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ 
มีการยกตัวอย่างเพิ่มเติม 
ให้เข้าใจง่าย และน าเสนอ 
ด้วยแบบต่าง ๆ แต่ยัง 
ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง 

จัดกระท าข้อมูล 
อย่างไม่เป็นระบบ  
และมีการน าเสนอ 
ไม่สื่อความหมาย 
และไม่ชัดเจน 
 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

     แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
 

 
ชื่อ ______________________________________________ เลขที ่_______ ชั้น ______ 

 
นักเรียนใช้ดนิสอระบายลงใน          หน้าค าตอบที่ถูกตอ้งให้เต็มวง 

 
1. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่แสดงความสัมพันธ์ในระบบนิเวศได้ตามธรรมชาติ 
 1 ม้า นก ควาย ทะเล 
 2 นกแร้ง สุนัข นกเขา ทะเล 
 3 แมลงปอ งูหางกระดิ่ง กบ ทะเลทราย 
 4 แมงมุมน ้า ปลาหางนกยูง คางคก สระน ้า 
 

ได_้___________คะแนน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

            แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
  
 
ชื่อ ________________________________________________ เลขที่ ______ ชั้น _____ 
 
นักเรียนใช้ดนิสอระบายลงใน          หน้าค าตอบที่ถูกตอ้งให้เต็มวง 
 

1. ข้อใดแสดงความหมายของระบบนิเวศทีถู่กต้องที่สุด 
 1 ต้นมะม่วง ต้นกระถิน และหนอนทะเล 
 2 ปลาการ์ตูน ดอกไม้ทะเล และต้นหญ้า 
 3 ขอนไม้ผุใต้ต้นกระท้อนมีเห็ดหิ้ง มด และแมงมุม 
 4 ทั้ง 3 ข้อ ให้ความหมายไม่ชัดเจน 
 

ได_้___________คะแนน 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

พว.ใช่�ควบค้�กบัสื่่�อการเรยีนร้�ข้อง

ผลสั่ม่ัฤทัธิ�ยกระดิบั

มาต่รฐานการเรียนร้�และต่ัวช่ี�วัดิ
สื่าระการเรียนร้�
คณุ์ลกัษณ์ะอนัพึงประสื่งค์

จิุดิประสื่งค์การเรียนร้�
สื่มรรถนะสื่ำาคัญข้องผู้้�เรียน

ใบงาน
Pre Test

ช่ิ�นงาน
Post Test

Rubrics
พร�อมเฉลย
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ตามแนวทาง

BwD
GPAS
5 Steps

3 ออกแบบกิจกรรมัการเรียนัร่้ข้่�นัทัี�

 

 
 

 
 
  
 
 1.  นักเรียนร่วมกันทบทวนเร่ือง โซ่อาหาร โดยสนทนาในเร่ืองดังกล่าว และร่วมกันตอบค าถาม 
กระตุ้นความคิด ดังนี้ 
            1.1    ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน สิ่งมีชีวิตจะสัมพันธ์กันในแง่ใดบ้าง   
  (ตัวอย่างค าตอบ ผู้ล่าและผู้ถกูล่า) 
  1.2    ตั๊กแตนกินอะไรเป็นอาหาร  
  (ตัวอย่างค าตอบ พืช) 
  1.3    งูกินอะไรเป็นอาหาร   
  (ตัวอย่างค าตอบ  กบ นก) 
 1.4    นกกินอะไรเป็นอาหาร   
 (ตัวอย่างค าตอบ แมลง) 
 1.5    กบกินอะไรเป็นอาหาร   
 (ตัวอย่างค าตอบ แมลง) 
 2. นักเรียนสงัเกตแผนภาพ สายใยอาหาร แลว้ร่วมกันตอบค าถามส าคัญกระตุ้นความคิด ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1    สายใยอาหารของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไร   
 (ตัวอย่างค าตอบ มีลักษณะสัมพันธ์กันระหว่างโซ่อาหารหลายโซ่อาหาร) 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นสงัเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   

กบ 

ตั๊กแตน 
หญ้า 

กระต่าย 
เหยี่ยว 

แผนภาพ สายใยอาหาร 
 

 

  17. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังน้ี 
  ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานไม่ได้ถ่ายทอดผ่านสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารเพียงสายเดียว 
แต่สิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารหลาย ๆ โซ่ จะสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนเป็นสายใยอาหาร 
  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนเิวศแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค  
และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่มนี ้มีความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิต เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ 
โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตทีไ่ม่สามารถสร้างอาหารเองได้ และต้องกินผู้ผลิต 
หรือสิ่งมีชีวิตอืน่เป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลงจะถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  18. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอวัฏจักร ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทต่าง ๆ 
กับผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ และอินโฟกราฟิก (infographic) สายใยอาหารของระบบนิเวศในท้องถิ่น 
โดยวิธีจัดกิจกรรม Team Game Tournament: TGT โดยจัดแยกให้สมาชิกกลุ่มของตนกระจายไปทุกกลุ่ม 
ไปรับฟังการน าเสนอ และตอบข้อซักถามของกลุ่มอื่น 
  19. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับวิธีการท างานให้เห็นการคดิเชิงระบบและวิธีการท างาน 
ที่มีแบบแผน 
 
 
 
  20. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นติดที่ป้ายนิเทศหน้าช้ันเรียน หรือป้ายประกาศในท้องถิ่น 
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเพ่ือนนักเรียนและคนในท้องถิ่น 
  21. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน ออกแบบ และจัดท าสือ่มัลติมีเดียเกี่ยวกับสายใยอาหาร  
แล้วน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก (facebook) ของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางสื่อออนไลน ์
ให้ผู้ทีส่นใจเข้าชม อ่าน 
 
 
 
  22. นักเรียนร่วมกันจัดแสดงผลงาน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนผลิตผลงานท่ีดี และได้เห็นผลงาน 
ที่หลากหลายของเพื่อน เป็นการเปิดความคิดของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้น 
  23. นักเรียนตรวจสอบหรือประเมินข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีเรียนมาในวันน้ีมีจุดเด่น จุดบกพร่องอะไรบ้าง  
มีความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด ให้ระบ ุ
 

ขั้นสื่อสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •   •  • 
 

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคณุค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  •  •     
 

การเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก (facebook) สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้านความรอบรู้ในเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอย่างรวมพลังลงมือท ากิจกรรมตามข้ันตอนท่ีก าหนดในใบงานท่ี 9 
เรื่อง สายใยอาหาร และบันทกึผลการท ากิจกรรมในใบงานที่ 9 
  10. หลังจากนักเรียนท ากิจกรรมและบันทึกผลการท ากิจกรรมแล้ว ผู้แทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา 
น าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 

 
 
 

  11. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการท ากิจกรรม 
โดยร่วมกันตอบค าถามหลังท ากิจกรรม ดังน้ี 
  11.1 สายใยอาหารที่เขียนได้ ถ้าน ามาวิเคราะห์จะประกอบด้วยโซ่อาหารอะไรบ้าง 
  (โซ่อาหารที ่  1 สาหร่าย ลูกอ๊อด ปลาเล็ก นก       มนุษย ์
   โซ่อาหารที่   2 สาหร่าย ลูกอ๊อด ปลาเล็ก กบ       มนุษย ์
   โซ่อาหารที่   3 สาหร่าย ลูกอ๊อด ปลาเล็ก มนุษย ์
   โซ่อาหารที่   4 สาหร่าย หอย        ปลาเล็ก       นก       มนุษย ์
   โซ่อาหารที่   5 สาหร่าย หอย        ปลาเล็ก       กบ       มนุษย ์
   โซ่อาหารที่   6 สาหร่าย หอย        ปลาเล็ก       มนษุย์ 
   โซ่อาหารที่   7 สาหร่าย หอย         มนุษย์ 
   โซ่อาหารที่   8 สาหร่าย ตัวอ่อนแมลงปอ       นก     มนุษย ์
   โซ่อาหารที่   9 สาหร่าย ตัวอ่อนแมลงปอ       กบ     มนุษย ์
   โซ่อาหารที่ 10 สาหร่าย ปลาเล็ก กบ        มนุษย ์
   โซ่อาหารที่ 11 สาหร่าย ปลาเล็ก นก        มนุษย ์
   โซ่อาหารที่ 12 สาหร่าย ปลาเล็ก มนุษย์) 
  11.2 สายใยอาหารมีการถ่ายทอดพลังงานหรือไม่ อย่างไร 
  (เกิดการถ่ายทอดพลังงานในขณะการกินกันเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค) 
  11.3 ผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง และผู้บริโภคล าดับสุดท้ายคืออะไร 
  (ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ยกเว้นสาหร่าย ผู้บริโภคล าดับสุดท้าย คือ มนุษย์) 
  11.4 ผู้บริโภคล าดับแรก คือ สัตว์กินพืช มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง 
  (เต่าน้ าจืด หอย ลูกอ๊อด ตัวอ่อนแมลงปอ และปลาเล็ก) 
  11.5 ผู้บริโภคที่เพ่ิมมาคือสิ่งใด สายใยอาหารจะเปลี่ยนไปโดยซับซ้อนขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
  (เต่าน้ าจืด สายใยอาหารจะซับซ้อนขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้น) 
 
 

ขั้นคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing) 
(Gathering) 

  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  
•  •   

 

  14. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณคา่ โดยร่วมกันตอบค ำถำม ดังน้ี 
  14.1 สำยใยอำหำรยิ่งซับซ้อนมำก ยิ่งแสดงควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ                      
นักเรียนเห็นด้วยกับค ำกลำ่วน้ีหรือไม่ อย่ำงไร   
  (เห็นด้วย เนือ่งจำกในระบบนิเวศ ถ้ำสิ่งมีชีวิตมีควำมสัมพันธ์กันแบบสำยใยอำหำร 
ที่มีควำมซับซ้อนมำก จะท ำให้ระบบนิเวศอยู่ในสมดุลได้นำนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงนอ้ยกว่ำระบบนิเวศ 
ที่มีโซ่อำหำรอย่ำงเดียว เพรำะถ้ำอำหำรชนิดใดลดปริมำณลง ผู้บริโภคที่เลือกกินอำหำรได้หลำยอย่ำง 
จะเปลี่ยนไปกินอำหำรชนิดอ่ืนแทน ท ำให้เกิดกำรปรับตัวเพื่อให้อยู่ในระบบนิเวศน้ันได้) 

 
 

 
  

  15. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวำงแผน สังเกต ส ำรวจ สำยใยอำหำรของระบบนิเวศในท้องถิ่น  
แล้วออกแบบและเขียนในแบบอินโฟกรำฟิก (infographic) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดท ำเป็นชิ้นงำน 
 
 
 
  16. นักเรียนแต่ละกลุ่มวำงแผน ออกแบบ และสรุปควำมสัมพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตประเภทต่ำง ๆ  
กับผู้ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในรูปแบบวัฏจักร (cycle) ในกระดำษฟลิปชำร์ต 
  (ตัวอย่ำงวัฏจักร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฏจักร ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตประเภทต่ำง ๆ กับผู้ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ 
 
 
 
 

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัต ิ(Applying and Constructing the Knowledge) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
•  •  •  •  •    
 

กำรวำงแผน ออกแบบ และสรุปเป็นอินโฟกรำฟิก เป็นกำรสร้ำงเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 

ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และกำรสื่อสำร 

ผู้ผลิต ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว ์

ผู้ย่อยสลาย
สารอนิทรีย ์

ตาย 

ตาย ตาย 

จิดัิกจิิกรรมห้ลากห้ลาย
Active Learning

กระบวนการ GPAS 5 Steps
BBL



มีการ้แนะกลืวิธ์ีการ้สอนแบบ Active Learning แลืะเทคุนิคุการ้คุิด้
เพื�อให้้ง่ายต่อการ้จัด้กิจกร้ร้มการ้เร้ียนร้้้ของคุร้้ผ้้สอน
มีเฉัลืยคุำาตอบอย่างถี้กต้อง ช้ัด้เจนทุกข้อ 
(ตร้งกับชุ้ด้กิจกร้ร้มการ้เร้ียนร้้้พัฒนาการ้คุิด้ห้น้าต่อห้น้า)

มีเนื�อห้าเช้ิงสรุ้ป เข้าใจง่าย
ออกแบบกิจกร้ร้มโด้ยใช้้ Graphic Organizers 
ในการ้จัด้กิจกร้ร้มการ้เร้ียนร้้้เพื�อฝึึกการ้คุิด้อย่างเป็นร้ะบบ
มีแบบพัฒนาทักษะในการ้ทำาข้อสอบปร้นัย 
เพื�อปร้ะเมินผลืตัวช้ี�วัด้

ตัวอย่าง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

พัฒนาการคิด

ตัวอย่าง

คู่มอืครูชดุกิจกรรมการเรียนรู้

พัฒนาการคิด

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงรุก Active Learning

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการ

ใบงาน/ชิ้นงาน

ครบทุกตัวชี้วัด

จุดประกายโครงงาน

เว็บไซต์แนะนำา และความรู้เพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาการดำาเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมพัฒนาการคิดประเมินค่า

เพิ่มค่านิยมและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

การท
ำากจิกรรมกันเลย

มาสนุกกับ
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กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ชุด

พลิกโฉมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

เสริมสร้างสมรรถนะที่สำาคัญผ่านการลงมือปฏิบั ติ



รหัสสินค้า จำานวนราคา รวมเงินรายชื่อหนังสือ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

มาสนุกกับ

สรุ้ปเนื�อห้าสั�น ๆ เข้าใจง่าย ใช้้อ่านเพื�อทบทวนได้้เป็นอย่างด้ี
มีแบบฝึึกที�เน้นการ้คุิด้วิเคุร้าะห้์ เสร้ิมสร้้างทักษะเฉัพาะวิช้า
มีแบบทด้สอบวัด้ผลืสัมฤทธ์ิ�ทางการ้เร้ียนตามตัวช้ี�วัด้ ชุ้ด้ที� 1 ชุ้ด้ที� 2

มีเฉัลืยคุำาตอบช้ัด้เจนทุกข้อ
มีเทคุนิคุการ้วิเคุร้าะห้์คุำาตอบอย่างลืะเอียด้ ช้ัด้เจน

ตัวอย่าง

แบบฝึกเสริมทักษะฯ

29

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 571-824-8 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET คณิตศาสตร์ ม.4  68

 571-825-5 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET คณิตศาสตร์ ม.5  68

 571-826-2 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6   68

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 571-818-7 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.4 68

 571-819-4 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.5 68

 571-820-0 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.6 68

 571-821-7 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 68

 571-822-4 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 68

 571-823-1 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6 68

 571-833-0 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4 62

 571-837-8 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET เทคโนโลยี ม.4 58 

  571-835-4 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET วิทยาศาสตร์กายภาพ สารและสมบัติของสาร ม.5 72

 571-834-7 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET วิทยาศาสตร์กายภาพ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.5 72

 571-838-5 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ม.5 39

 571-839-2 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5 36

 571-836-1 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6 72

 571-840-8 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ม.6 36

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 571-827-9 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET พระพุทธศาสนา ม.4-6 68

 571-828-6
 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET 

68  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตในสังคม ม.4-6    

  571-829-3 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 68

 571-830-9 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 68 

 571-831-6 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 68 

 571-832-3 แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ภูมิศาสตร์ ม.4-6 68

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบฝึกเสริมทักษะ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET

ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ใช้คู่กับหนังสือเรียนเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ภาษาไทย    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คู่มือครู
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พัฒนาผ้้ เร้ียนให้้ เ ป็นพลืเมืองที�ด้ี 
อย้่ร้่วมกับผ้้อื�นอย่างสันติ
เสร้ิมสร้้างคุ่านิยมห้ลืัก 12 ปร้ะการ้
ทักษะแลืะคุุณลืักษณะอันพึงปร้ะสงคุ์

ส่งเสร้ิมแลืะพัฒนาเยาวช้นไทยในด้้าน
คุวามร้้้ ทักษะกร้ะบวนการ้แลืะเจตคุติ 
เพื�อพร้้อมเข้าส้่ปร้ะช้าคุมอาเซีียน
สนุกกับคุำาศึัพท์แลืะกิจกร้ร้มพัฒนา
ทักษะการ้คุิด้วิเคุร้าะห้์

ผ้้เร้ียนมีคุวามร้้้แลืะทักษะพื�นฐานไป
ศึึกษาต่อวิช้าช้ีพในร้ะด้ับอุด้มศึึกษา 
พัฒนาทักษะทำาให้เ้กิด้สมร้ร้ถีนะสำาคุญั
สอด้คุลื้องกับทักษะของผ้้ เร้ียนใน
ศึตวร้ร้ษที� 21

หน้าที่พลเมือง อาเซียนศึกษา การอาชีพ

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ ระดับชั้น

 052-859-2 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๑-๒ ม.1 76 

 052-860-8  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๓-๔  ม.2 76 

 052-861-5  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๕-๖  ม.3  76 

 052-862-2  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๑-๒  ม.4-6  78 

 052-858-5  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๓-๔ ม.4-6  78 

 539-835-8  กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๑-๒  ม.1 52 

 539-836-5  กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๓-๔  ม.2  52 

 539-837-2  กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ๕-๖  ม.3  52 

 052-067-1  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ม.1  45 

 052-068-8  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ม.2 49 

 052-069-5  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ม.3  52 

 052-112-8  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ม.4-6  76 

 523-826-5  กิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ม.1  56 

 523-827-2  กิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ม.2  52 

 523-828-9  กิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ม.3  58 

 053-672-6  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตรสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ  ม.1-3  76 

 053-673-3  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานช่างสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ  ม.1-3  78 

 053-669-6  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานบ้านสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ  ม.1-3  62 

 053-670-2  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ  ม.1-3  48

รายวิชา
เพิ่มเติม

เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างทักษะชีวิตและอาชีพ



กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

	 ความสำาเร็จในการศึกษา
จำาเป็นต้องอาศัยวิธีการศ

ึกษาค้นคว้าที่ดี	หากผู้เรีย
นนำาเทคนิควิธีการ

ศึกษาค้นคว้าท่ีมีประสิท
ธิภาพมาใช้จนเป็นกิจนิส

ัย	ย่อมเป็นหนทางหนึ่งท่ี
จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ในการเรียนของตนได้

การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ : 

การศึกษาค้นคว้า

1.	 การศึกษาค้นคว้า	หมายถ
ึง

           

           

           

           

2.	 องค์ประกอบที่สำาคัญของก
ารศึกษาค้นคว้า

3.	 การศึกษาค้นคว้าอย่างมีป
ระสิทธิภาพ	หมายถึง

            

            

            

                 

        

        

        

        

        

        

        

        

3
หน่วยที่

17
8.	 ผลการเลือกบัตรอาชีพ

ลำ�ดับ
คว�มสนใจ

กลุ่ม R กลุ่ม I กลุ่ม A กลุ่ม S กลุ่ม E กลุ่ม C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ร้้้จักแลืะเข้าใจตนเอง
มีทักษะการ้แก้ปัญห้าแลืะตัด้สินใจ
วางแผนการ้ศึึกษาต่อ
เลืือกอาช้ีพได้้อย่างเห้มาะสม
เร้ียนร้้้เช้ิงพหุ้ปัญญา
แลืะการ้สร้้างสัมพันธ์ภาพที�ด้ี

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

 054-207-9 กิจกรรมแนะแนว ม.1 66

 054-208-6 กิจกรรมแนะแนว ม.2 66

 054-209-3 กิจกรรมแนะแนว ม.3 77

 054-210-9 กิจกรรมแนะแนว ม.4 62

 054-211-6 กิจกรรมแนะแนว ม.5 68

 054-212-3 กิจกรรมแนะแนว ม.6 62

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

สุทธิ

ส่วนลด

ส่วนลด

การศึกษาต่อและอาชีพ และการพัฒนาตนเอง

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

 516-852-4  ระเบียนสะสม ม.1-3 22

 517-834-9  แบบรายงานประจำาตัวนักเรียน ม.1-3  20

 517-835-6  แบบรายงานประจำาตัวนักเรียน ม.4-6  20

 
521-825-0

  สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
28

 
521-826-7

  สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
32

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

เอกสารบันทึกข้อมูลผู้เรียน

GUIDANCE ACTIVITIES

กิจกรรม

แนะแนว

เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ

ปลูกฝังและสร้างจิตสำานึกให้แก่ผู้เรียน

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Download
FREE

ไดิ�ทัี�

แผู้นการจิดัิ
การเรยีนร้�

www.manual.iadth.com
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หนังสือเรียน ฉบับใบอนุญาต

มัธยมต้น ม.1 , ม.2, ม.3

รายการ
ผู้แต่ง

ม.1

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

ม.2 ม.3

งบเรียนฟรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.1

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.3 

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3

อ.นาวินี หลำาประเสริฐ 
และคณะ

รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์ 
และคณะ

อ.วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ 
และคณะ

รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์ 
และคณะ

052-726-7

052-725-0 46

56

053-040-3

053-042-7 62

55

051-168-6

051-169-3 62

95

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

อ.สุรัชน์ อินทสังข์

อ.วัฒนา นิธิศดิลก
และคณะ

053-969-7 98

054-299-4 90

054-298-7 98

053-970-3 67

054-454-7

054-453-0 82

98

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

เทคโนโลยี ม.1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ม.2

เทคโนโลยี 

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

เทคโนโลยี 

(วิทยาการคำานวณ) ม.3

เทคโนโลยี 

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3

รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
และคณะ

อ.ริปอง กัลติวาณิชย์

054-510-0 98

054-511-7 96

054-509-4 99

054-508-7 105

รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
และคณะ

อ.ลัทธพล ด่านสกุล 
และคณะ

อ.ประสพ อ่อนดี และคณะ

รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
และคณะ

054-512-4 60

054-460-8

054-461-5

054-462-2

142

92

88

อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายการ
ผู้แต่ง

ม.1

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

ม.2 ม.3

งบเรียนฟรี

ฟรี 1

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทัศนศิลป์ ม.1 

ทัศนศิลป์ ม.2 

ทัศนศิลป์ ม.3 

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

ศ.วิโชค มุกดามณี

052-388-7 52

052-750-2 73

052-751-9 52

ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา
และคณะ

อ.วริฏฐา ศิริธงชัยกุล 
และคณะ

อ.ราศิยส วงศ์ศิลปกุล
และคณะ

053-060-1

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

อ.อุทัย สงวนพงศ์ 
และคณะ

052-390-0 92

052-749-6 92

053-054-0 94

68

053-057-1 92

052-389-4 66

การงานอาชีพ ม.1 

การงานอาชีพ ม.2 

การงานอาชีพ ม.3

อ.เสาวนีย์ ประทีปทอง 
และคณะ

054-476-9 70

054-477-6 60

054-470-7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนา ม.1 

พระพุทธศาสนา ม.2 

พระพุทธศาสนา ม.3 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(รวม 4 สาระ) ม.1 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(รวม 4 สาระ) ม.2 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(รวม 4 สาระ) ม.3 

ประวัติศาสตร์ ม.1 

ประวัติศาสตร์ ม.2 

ประวัติศาสตร์ ม.3

พระมหามนัส กิตฺติสาโร

ผศ. ดร.กวี วรกวิน และคณะ

052-729-8

053-957-4 135

60

053-046-5

054-309-0 150

76

051-176-1

054-467-7

78

ผศ. ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ 
และคณะ

051-178-5 92

053-047-2 89

052-730-4 72

150

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

78

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

แจกฟรี
สำาหรับครูผู้สอน

เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียน

คู่มือครู เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ฟรี 2 แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้



หนังสือเรียน ฉบับใบอนุญาต

มัธยมปลาย ม.4, ม.5, ม.6

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
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แจกฟรี
สำาหรับครูผู้สอน

เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียน

คู่มือครู เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ
คู่มือครูหนังสือเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครบทุกระดับชั้น
- ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps เน้นการทำางานของสมอง 
 BBL & PBL
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
- สะดวกสำาหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.4

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.5 

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.6 

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6

อ.นาวินี หลำาประเสริฐ 
และคณะ

รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์ 
และคณะ

อ.วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ 
และคณะ

รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์ 
และคณะ

052-731-1

052-732-8 64

65

053-041-0

053-043-4 58

64

051-170-9

051-171-6 82

98

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.4 

คณิตศาสตร์ ม.5 

คณิตศาสตร์ ม.6

ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี

อ.วัฒนา นิธิศดิลก
และคณะ

053-971-0 72

054-301-4 84

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4 

เทคโนโลยี ม.4 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

สารและสมบัติของสาร ม.5

วิทยาศาสตร์กายภาพ 

แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.5 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ม.5 

เทคโนโลยี 

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ม.6 

รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
และคณะ

อ.ริปอง กัลติวาณิชย์

054-514-8 88

054-516-2 85

054-515-5 65

054-513-1 115

ดร.นิติกร อ่อนโยน
และคณะ

อ.พัฒนชัย จันทร

อ.ลัทธพล ด่านสกุล 
และคณะ

อ.ประสพ อ่อนดี 
และคณะ

054-517-9 42

054-455-4

054-518-6 60

054-463-9 95

054-464-6อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อ.พรทิพย์ ใจมั่น

70

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ
ผู้แต่ง

ม.4

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

ม.5 ม.6

งบเรียนฟรี
รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้
แผนการจัดการเรียนรู้
- ครบถ้วนทั้งแผนรายหน่วยและแผนรายชั่วโมงแท้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
- ออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design ด้วยวิธีสอนที่หลากหลาย 
 โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
- ใบงาน ชิ้นงาน พร้อมเฉลย 
- ประเมิน Rubrics ทุกตัวชี้วัด ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 
 แห่งเดียวในประเทศไทย
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พระพุทธศาสนา ม.4-6 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำาเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 

ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 

ภูมิศาสตร์ ม.4-6

พระมหามนัส กิตฺติสาโร

ผศ. ดร.กวี วรกวิน และคณะ

052-735-9 95 052-735-9 95 052-735-9 95

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทัศนศิลป์ ม.4-6 

ทัศนศิลป์ ม.4 

ทัศนศิลป์ ม.5 

ทัศนศิลป์ ม.6 

ดนตรี ม.4-6 

ดนตรี ม.4 

ดนตรี ม.5 

ดนตรี ม.6 

นาฏศิลป์ ม.4-6 

นาฏศิลป์ ม.4 

นาฏศิลป์ ม.5 

นาฏศิลป์ ม.6

อ.วิวัฒน์ไชย จันทน์สุคนธ์

052-395-5 66

052-396-2 62

052-758-8 55

อ.ธงชัย รักปทุม

ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา 
และคณะ

053-061-8

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา ม.4 

สุขศึกษา ม.5 

สุขศึกษา ม.6 

พลศึกษา ม.4-6 

พลศึกษา ม.4 

พลศึกษา ม.5 

พลศึกษา ม.6

อ.อุทัย สงวนพงศ์

052-393-1 48

052-754-0 42

053-055-7 55

58

052-396-2 62052-396-2 62

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพ ม.4-6 

การงานอาชีพ ม.4 

การงานอาชีพ ม.5

การงานอาชีพ ม.6

อ.เสาวนีย์ ประทีปทอง 
และคณะ

054-478-3 76

054-479-0 84

054-471-4

ผศ. ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ 
และคณะ

อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์
052-734-2 74

052-739-7 69

052-740-3 85

052-741-0 75

053-961-1 109

052-734-2 74

052-739-7 69

052-740-3 85

052-741-0 75

053-961-1 109

052-734-2 74

052-739-7 69

052-740-3 85

052-741-0 75

053-961-1 109

อ.สุณัฏฐา สงวนพงศ์

อ.อุทัย สงวนพงศ์ 
และคณะ

052-394-8 75 052-394-8 75 052-394-8 75

052-755-7 62

052-756-4 49

053-056-4 68

อ.ธงชัย รักปทุม

อ.ฐากูร สำาราญพงษ์

อ.ราศิยส วงศ์ศิลปกุล

ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา 
และคณะ

อ.ประภัสสร พวงสำาลี 
และคณะ

ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา 
และคณะ

052-395-5 66 052-395-5 66

052-757-1 38

052-397-9 50

052-760-1 46

053-058-8 48

052-397-9 50052-397-9 50

052-759-5 52

052-762-5 38

053-059-5 58

052-761-8 42

ดร.ดวงฤทัย ธำารงโชติ 
และคณะ

อ.เสาวนีย์ ประทีปทอง 
และคณะ

054-480-6 112 054-480-6 112 054-480-6 112

82

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายการ
ผู้แต่ง

ม.4

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

ม.5 ม.6

งบเรียนฟรี
รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ



ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครบตามตัวชี้วัด

มัธยมต้น ม.1, ม.2, ม.3

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ภาษาไทย ม.1

ภาษาไทย ม.2 

ภาษาไทย ม.3

ผศ.สอางค์ ดำาเนินสวัสดิ์

รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์

อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์, 
อ.สิริชญา คอนกรีต

540-850-7 75

544-806-0 76

521-804-5 74

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (เพิ่มเติม) 

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 (เพิ่มเติม) 

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (เพิ่มเติม) 

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (เพิ่มเติม) 

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 (เพิ่มเติม) 

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 (เพิ่มเติม)

ศ.กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล,

รศ. ดร.สิริพร ทิพย์คง

อ.กฤษฎี ไกรสวัสดิ์

579-895-0 108

522-864-8 84

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2

เทคโนโลยี ม.1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 2 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ม.2 

เทคโนโลยี 

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 2

เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ม.3 

เทคโนโลยี 

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3

รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และคณะ

ผศ. ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล

570-806-5 75

570-810-2 115

570-809-6 80

570-807-2 98

570-811-9 94

569-853-3

570-812-6 65

569-860-1

569-861-8

569-862-5

569-859-5

579-896-7 90

522-862-4 72

522-863-1 64

579-898-1 108

579-897-4 108

522-865-5 62

569-854-0

522-866-2

522-867-9

120

115

92

86

ศ.กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล,

รศ. ดร.สิริพร ทิพย์คง

อ.กฤษฎี ไกรสวัสดิ์

ศ.กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล,
รศ. ดร.สิริพร ทิพย์คง

รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และคณะ

ผศ. ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล

รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และคณะ

570-808-9 92

ผศ. ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล

108

120

80

80

อ.ณัฐพล บัวอุไร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการ
ผู้แต่ง

ม.1

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

ม.2 ม.3

สื่อเสริมนอกงบ
รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

ฟรี 1

แจกฟรี
สำาหรับครูผู้สอน

เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้เรียน

คู่มือครู เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ฟรี 2 แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.2

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.3

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำาเนินชีวิตในสังคม ม.1

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดำาเนินชีวิตในสังคม ม.2

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำาเนินชีวิตในสังคม ม.3

เศรษฐศาสตร์ ม.1 

เศรษฐศาสตร์ ม.2 

เศรษฐศาสตร์ ม.3 

ประวัติศาสตร์ ม.1 

ประวัติศาสตร์ ม.2

ประวัติศาสตร์ ม.3 

ภูมิศาสตร์ ม.1 

ภูมิศาสตร์ ม.2 

ภูมิศาสตร์ ม.3

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.)

547-849-4 90

520-826-8 90

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

509-894-4 78

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

567-809-2 115

567-810-8 108

567-811-5 104

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพ ม.1 

การงานอาชีพ ม.2

การงานอาชีพ ม.3

520-832-9 80

521-815-1 92

569-887-8 96

569-888-5 75

569-873-1

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.)

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.)

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.)

558-817-9 52

561-845-6 54

569-866-3

547-851-7 52

561-846-3 54

569-867-0

547-852-4 68

520-829-9 92

521-812-0 70

555-830-1 78

561-847-0 72

569-868-7 80

58

64

521-809-0 98

80

รายการ
ผู้แต่ง

ม.1

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

ม.2 ม.3

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

คู่มือครู เฉลยคำาตอบ

ชัดเจนทุกข้อ หน้าต่อหน้า

เพิ่มเทคนิคการคิดวิเคราะห์

เพิ่มแนวข้อสอบ O-NET

เพิ่มผลสัมฤทธิ์สูงสุด

แนะกลวิธีการสอน

มีคำาอธิบายคำาศัพท์สำาคัญ

เสริมสร้างสมรรถนะสำาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และใช้แผนภาพความคิดอย่างหลากหลาย

บูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

ส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างสรรค์ชิ้นงานตามตัวชี้วัดเก็บเป็น Portfolio

เพิ่มข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ทุกหน่วยการเรียนรู้

สื่อเสริมนอกงบ



ใหม่
ล่าสุด
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BUSY ON THE WEEKEND8
UNIT

1  Write the missing words under the pictures.

2  Complete the table with the chores shown in the pictures from Exercise 1. 

A Vocabulary Review

____________ the grass

____________ the floor

____________ the floor

___________ the leaves

___________ the weeds

________ the furniture

____________ the cat

__________ the flowers

Indoor
Chores

Outdoor
Chores

47

1  Do you know these chores? Match the phrases with the pictures.

3  Match these chores with the pictures. 

B Vocabulary Builder

a. Take out the trash c. Pick up the children

b. Do my homework d. Clean the kitchen

1 2 3 4

put away your clothes mop the floor

vacuum the carpetwater the plants

clean the toilet

cook dinnerdo the laundry

wash the dishes

38

5 TIME TO PLAY!
UNIT

A Reading
1  Look at the chart and make sentences about how often people drink  
	 coffee	for	breakfast	by	using	always,	usually,	sometimes,	and	never.	

Drinking coffee for breakfast

Monday

Sue 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3Dave

May

Mike

Allie

Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Example:  Sue always drinks coffee for breakfast.

Dave

May

Mike

Allie

39

B Listening
1  Write the correct verb - play, do, read, or watch - next to each 
 free time activity.

2  Unscramble the letters to make the names of hobbies.

3  Match the parts of the text that go together.

4  Talk with your partner. Look at the 3 sports from the texts. 
 Do you like these sports? Why? Why not? Tell your partner.

A. Hi. I’m Sam. I come  
 from Canada. In my  
 free time, I like to  
 play volleyball.

1. You play with a net and a  
 hard ball. You can hit the  
 ball with your feet, your   
 leg, or your head.

2. You play with a net and a 
 shuttlecock. You hit the
 shuttlecock over the net
 with a racket.

3. You play with a net and a  
 ball. You can hit the ball
 with your hands, your arms,  
 your legs, or your feet.

B. Hi. I’m Matt. I like to 
 play Takraw in my
 free time.

C. Hi. I’m Kate. In my 
 free time, I like to 
 play badminton 

a.  ingward  e.  gnicreexsi

b.  ginsing   f.  ingyub syot

c.  gnitelcocl  g.  ingmmiws

d.  ingyalp cresco h.  ingcatwh a vomei

a. __________ computer games e. __________ movies

b. __________ television f. ___________ blogs

c. __________ gymnastics g. __________ badminton

d. __________ comics h. __________ yoga

Free!

ฝึกทักษะการใช้้ภาษาอังกฤษได้ทุกที่ผ่าน

แอปพลิเคชั้นในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 

นักเรียนสามารถเลือกภาษาและตัวการ์ตูน

เพื่อเข้้าสู่แอปพลิเคชั้น ซึ่่่งประกอบด้วย 

แบบฝึกหัดเช้ือ่มโยงในแต่ละบทเรยีน สามารถ 

ดาวน์โหลด BIGBOX-The Fun Way to 

Learn English ได้ทั้ง App Store และ Play 

Store ฟรี

ชุดัการเรียนัการสั่อนัยุคู่ใหมั� ไร้พรมัแดันั เรียนัร่้ง�าย ใช้ไดั้จริง

ต่รงต่ามมาต่รฐานการเรียนภาษาอังกฤษ CEFR ในระดิับ A1-B2 และเต่รียมความพร�อมให้�ผู้้�เรียนมีทัักษะช่ีวิต่ในโลกยุคศต่วรรษทัี� 21

แบบฝึึกห่ดัเสั่ริมัคู่ำาศึ่พทั์และไวยากรณิ์ 

แบบฝึึกห่ดัเสั่ริมั
Student Book Supplementary

Vocabulary and Grammar
Supplementary 1-6

ม.1-6

ใหมั�ล�าสัุ่ดั

ในร้ปแบบข้อง E-Book ทัี�อย้�ในแพลต่ฟอร์ม
ข้อง พว. www.iadclass.com สื่ามารถทัำา
แบบฝึึกห้ัดิเพิ�มเต่ิมจิากบทัเรียนไดิ�ทัุกทัี� ทัุกเวลา

แบบฝึึกห้ัดิเสื่ริมให้ม�ล�าสืุ่ดิ อย้�ในร้ปแบบ E-Book 
บนเว็บไซึ้ต่์ www.iadclass.com ฝึึกคำาศัพทั์และไวยากรณ์์
ทัี�สื่ำาคัญ และเพิ�มเต่ิมนอกบทัเรียนไดิ�ทัุกทัี� ทัุกเวลา

NEW  FRONTIERS ม.1-6

หนังสือเรียน รายวิช้าพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระดับช้ั้นมัธยมศ่กษาปีท่ี 1-6  

ที่จัดลำาดับเนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน แบ่งหัวข้้อการสอนทักษะทาง

ภาษาอังกฤษช้ัดเจน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากคำาศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างทาง

ภาษาที่มีความต่อเนื่อง พร้อมกับทักษะทางภาษาที่จะได้รับครบทั้ง 4 ทักษะ 

จนจบระดับมัธยมศ่กษา หนังสือชุ้ด New Frontiers มี Free Application  

(BIGBOX-The Fun Way to Learn English) ใหผู้เ้รียนดาวนโ์หลดเพือ่ใช้ฝ้กึทกัษะ

ทางภาษาองักฤษเพ่ิมเติมได้ และทา้ยบทเรยีนจะสอดแทรกทักษะในศตวรรษท่ี  

21 (21st Century Skills) เป็นทักษะที่ควรรู้และจำาเป็นต้องปลูกฝังให้ผู้เรียน 

ในยคุปัจจุบัน ทกัษะดา้นการเรยีนรูท้ีป่รากฏในบทเรยีน คอื Communication, 

Collaboration, Critical Thinking และ Creativity

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด
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แบบฝึกหัด
หนังสือเรียน

คู่มือครูหนังสือเรียน

PowerPoint Presentation Vocabulary and Grammar Supplementary
Student Book Audio

Workbook Audio
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง Student Book Supplementary

เว็บไซต์หน้าหนังสือช่วยสอนแบบออนไลน์

แอปพลิเคชันเชื่อมโยงกับบทเรียน BIGBOX
Classboxenglish.com

พิเศึษ!



รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด
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Listening  Listen to discussions about changing tastes in fashionA

Reading  Learn about fashion trends in the pastC

Speaking  Talk about things you used to likeB

Writing  Write a description of someone’s outfitD
Project  Make predictions of future trendsE

wHAT yoU wiLL do in THiS UniT
Scan for Audio

18

Look at the photo and answer the questions.
1. What do you see in the picture?
2. What kinds of clothing are they wearing?
3. Do you think the people are fashionable? Why or why not?
4. How do you and your friends dress?

19

28

ProjectE aim Make predictions of future trends

Video
1    Look at the pictures. what do you think the video will be about? Talk with a partner. 

2    watch the video. number the pictures in order.   Video
2

6   watch again. Circle the words you hear.   Video
2

1.  Welcome to Celebrity / Designer Circus—the show that gives you a(n) inside / sneak look into the 

world of celebrities / designers. 

2.  I understand that you used to / once work for many different clothing companies / brands before 

becoming a famous fashion designer. 

3.  We have a new outfit / pattern in our men’s casual / formal wear. 

4.  This scarf is made with / from my actual hair. People are saying / have said that it’s the best scarf 

they’ve / they’re ever seen. 

5    Answer the questions. 

1.  Why does Gloria say she is sorry? 

________________________________________________________________________________

2.  What did Mendez use to do? 

________________________________________________________________________________

3.  What is Mendez’s newest design? 

________________________________________________________________________________

4    watch again. Circle true or false.   Video
2

1.   Gloria is a fashion designer.   true       false

2. Marc Mendez changed his name.  true       false

3.   Mendez has worked for other companies.  true       false

4.   Mendez used to sell blouses.   true       false

5.   Mendez made a scarf with his hair.   true       false

3    watch again. Circle the words you hear.   Video
2

whisper          perfume          collar          scarf          uniform          pattern          size          magazine

Predicting Future Trends

8    work with a group. Answer the questions. Fill in the table or write your answers 
on a separate piece of paper. Then discuss how your tastes have changed. 

9    Look at the pictures. 
what do you think of the 
families’ clothing? Talk 
with a group. 

10    describe your fashion by answering the following questions. 

11    Can you make a guess about future fashion trends? Make a prediction and recommend 
fashionable outfits for the future. 

Century Skills

29

critical thinking communication

Question
My answers My group’s answers

3 years ago Now 3 years ago Now

What is / was your favorite clothing brand?

Who is / was your favorite singer?

What is / was your favorite food?

What are / were your favorite TV shows and movies?

Who is / was your favorite celebrity?

Situation Outfit

What do you like to wear at home?

What was your favorite outfit when you were 
younger?

What do you wear at school?

What did you wear in elementary school?

What do you wear when you’re exercising?

What kinds of clothing/outfits do you want 
to wear in the future?

7   Listen and number the days with the correct events.  2-09

Grammar

Monday  Wednesday        Saturday Tuesday  Friday   Thursday   

Today
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 978-1-64015-457-5 New Frontiers Student Book 1 ม.1 145

 978-1-64015-458-2 New Frontiers Student Book 2 ม.2 145

 978-1-64015-459-9 New Frontiers Student Book 3 ม.3 145

 978-1-64015-460-5 New Frontiers Workbook 1 ม.1 95

 978-1-64015-461-2 New Frontiers Workbook 2 ม.2 95

 978-1-64015-462-9 New Frontiers Workbook 3 ม.3 95

 978-1-64015-726-2 New Frontiers Student Book 4 Thomas Hong, Tapanga Koe ม.4  148

 978-1-64015-727-9 New Frontiers Student Book 5 Thomas Hong, Tapanga Koe ม.5  148

 978-1-64015-728-6 New Frontiers Student Book 6 Tapanga Koe, Mario Scafaru ม.6  148 

 978-1-64015-729-3 New Frontiers Workbook 4 Thomas Hong, Tapanga Koe ม.4  115 

 978-1-64015-730-9 New Frontiers Workbook 5 Thomas Hong, Tapanga Koe ม.5   115

 978-1-64015-731-6 New Frontiers Workbook 6 Tapanga Koe, Mario Scafaru ม.6   115

 885-4515-87-870-6   New Frontiers Student Book Supplementary 1 (E-Book) ม.1 100

 885-4515-87-871-3  New Frontiers Student Book Supplementary 2 (E-Book) ม.2 100

 885-4515-87-872-0  New Frontiers Student Book Supplementary 3 (E-Book) ม.3 120

 885-4515-87-873-7  New Frontiers Student Book Supplementary 4 (E-Book) ม.4 120

 885-4515-87-874-4  New Frontiers Student Book Supplementary 5 (E-Book) ม.5 120

 885-4515-87-875-1  New Frontiers Student Book Supplementary 6 (E-Book) ม.6 120

 885-4515-99-842-8   New Frontiers Vocabulary and Grammar Supplementary 1 (E-Book) ม.1 80

 885-4515-99-843-5   New Frontiers Vocabulary and Grammar Supplementary 2 (E-Book) ม.2 80

 885-4515-99-844-2  New Frontiers Vocabulary and Grammar Supplementary 3 (E-Book) ม.3 80

 885-4515-99-845-9   New Frontiers Vocabulary and Grammar Supplementary 4 (E-Book) ม.4 80

 885-4515-99-846-6   New Frontiers Vocabulary and Grammar Supplementary 5 (E-Book) ม.5  80

 885-4515-99-847-3   New Frontiers Vocabulary and Grammar Supplementary 6 (E-Book) ม.6 80

AUDIO
Scan for Listening Audio Files  

สแกนเพื่อฟังไฟล์เสียงในหนังสือเรียน

และแบบฝึกหัดก่อนเริ่มต้นเข้้าสู่บทเรียน

เทคโนโลยีคิวอาร์โคด How to Use 

QR Codesในหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

Scan for Comic Videos สแกนเพ่ือดูไฟล์วิดีโอท่ีเป็น Cartoon Strips ในหนังสือเรียน 

สอดแทรกประโยคสนทนาและโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่ตัวละครในเรื่อง 

พูดคุยกัน เป็นการสร้างความสนุกสนานในการอ่านและออกเสียงตามประโยค

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ ระดับชั้น

Thomas Hong,
Gareth Powell

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

!

VIDEO

Download
FREE

ไดิ�ทัี� www.manual.iadth.com
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หนังสือเรียนสำาหรับ

เตรียมความพร้อม

ในการสอบวัดระดับ CEFR

 766-580-4  ENGLISH IN MIND LEVEL 1 : STUDENT’S BOOK (without DVD-ROM) - MGM reprint Edition  ม.1  225 

 763-919-5  ENGLISH IN MIND LEVEL 2 : STUDENT’S BOOK (without DVD-ROM) - MGM reprint Edition  ม.2  225 

 763-862-4  ENGLISH IN MIND LEVEL 3 : STUDENT’S BOOK (without DVD-ROM) - MGM reprint Edition  ม.3  225 

 763-026-0  ENGLISH IN MIND LEVEL 4 : STUDENT’S BOOK (without DVD-ROM) - MGM reprint Edition  ม.4  225 

 766-939-0  ENGLISH IN MIND LEVEL 5 : STUDENT’S BOOK (without DVD-ROM) - MGM reprint Edition  ม.5  225 

 766-366-4  ENGLISH IN MIND LEVEL 6 : STUDENT’S BOOK (without DVD-ROM) - MGM reprint Edition  ม.6  225 

 768-497-3  ENGLISH IN MIND LEVEL 1 : WORKBOOK - MGM reprint Edition  ม.1  165 

 767-734-0  ENGLISH IN MIND LEVEL 2 : WORKBOOK - MGM reprint Edition  ม.2  165 

 764-644-5  ENGLISH IN MIND LEVEL 3 : WORKBOOK - MGM reprint Edition  ม.3  165 

 763-594-4  ENGLISH IN MIND LEVEL 4 : WORKBOOK - MGM reprint Edition  ม.4  165 

 768-636-6  ENGLISH IN MIND LEVEL 5 : WORKBOOK - MGM reprint Edition  ม.5  165 

 769-785-0  ENGLISH IN MIND LEVEL 6 : WORKBOOK - MGM reprint Edition  ม.6  165

CEFR English in Mind

A1+ - A2 English in Mind Level 1

A2+ - B1 English in Mind Level 2

B1 English in Mind Level 3

B2 English in Mind Level 4

B2+ - C1 English in Mind Level 5

C1 English in Mind Level 6

ทำาไมต้องเลือกใช้ 

English in Mind

1. เป็นสืือ่การเรยีนการสอนทีเ่ตรยีมความพรอ้มในการสอบ 
 Cambridge English Exam เพื่อวัดระดับ CEFR
2.  มีการเทียบระดับ CEFR อย่างช้ัดเจน
3.  มีสื่อต่างๆ ประกอบการสอน ได้แก่ Classware 
 และ Test Maker ทำาให้การเตรยีมการสอนสะดวกมากข้่น้
4. ทฤษฎีการสอนแบบ Communicative Approach

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

English in Mind

เป็นหนังสือเรียนระดับช้ั้นมัธยมศ่กษาปีที่  1-6 ที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง 

การศ่กษาข้ั้นพื้นฐาน พุทธศักราช้ 2551 และเป็นหนังสือเรียนที่ประสบความสำาเร็จ 

ที่สุดข้องสำานักพิมพ์ Cambridge University Press กิจกรรมการเรียนรู้ใน English  

in Mind ใช้้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ได้แก่  

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  

ในระดบั A1 ถ่ง C1 และเตรยีมผูเ้รยีนสำาหรบัการสอบ Cambridge ESOL Exams ตัง้แต ่ 

KET-CAE โดย English in Mind สนับสนุนการใช้้วิธีสอนแบบ Communicative  

Language Teaching (CLT)

English in MindEnglish in Mind

?

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ ระดับชั้น

CEFR Mapping with 

English in Mind
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ส่วนประกอบของหนังสือ 3 ซีรีส์

 352-644-6  Just Speak Up 1 (Student’s Book)  ม.1  135 

 352-645-3  Just Speak Up 2 (Student’s Book)  ม.2   135 

 352-646-0  Just Speak Up 3 (Student’s Book)  ม.3  135 

 352-638-5  Reading Challenge 1 (Second Edition/Student’s Book)  ม.1  135 

 352-639-2  Reading Challenge 2 (Second Edition/Student’s Book)  ม.2  135 

 352-640-8  Reading Challenge 3 (Second Edition/Student’s Book)  ม.3  135 

 352-641-5  Reading the World Now 1 (Student’s Book)  ม.4  135 

 352-642-2  Reading the World Now 2 (Student’s Book)  ม.5 135 

 352-643-9  Reading the World Now 3 (Student’s Book)  ม.6  135

หนังสือทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด ม.1-3 ชุด Just Speak Up 1-3

หนังสือทักษะภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน ม.1-3 ชุด Reading Challenge 1-3

หนังสือทักษะภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน ม.4-6 ชุด Reading the World Now 1-3

เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

ด้วยหัวข้อของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์ใกล้ตัว

เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากผู้เรียนจะได้เป็นผู้เลือก

และจัดระบบข้อมูลเพื่อนำาเสนอด้วยตนเอง

มีเนื้อเรื่องที่หลากหลาย เขียนด้วยภาษาที่เป็นมาตรฐาน

และจัดลำาดับความคิดในการนำาเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี 

ช่วยกระตุ้นความสนใจและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

แม้แต่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษอ่อน

แบบฝกึหดัเนน้ความเข้าใจ การใช้คำาศพัท ์และสำานวนทีส่ำาคญั 

จากเนื้อเรื่อง โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบริบท 

ทีห่ลากหลาย ทำาใหว้ดัความเขา้ใจของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

หนังสือเรียน

คู่มือครูหนังสือเรียน (ฉบับภาษาไทย)

แผนการจัดการเรียนรู้

Class Audio

(ฟัง-พูด ม.1-3 และอ่าน-เขียน ม.1-6)

หนังสือทักษะภาษาอังกฤษ

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

รายวิชาเพิ่มเติม

Casey Malarcher & Andrea Janzen

Olga Geissler

Rob Jordens & Jeff Zeter

ผู้แต่งระดับชั้น
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THINK BIG PLUS
Based on the Basic Education Core Curriculum

กจิกรรมวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ม.1-3 

 เป็นหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ       
ระดับช้ั้นมัธยมศ่กษาปีท่ี 1-3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศ่กษาข้ั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช้ 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) เหมาะสำาหรับผู้เรียนในโครงการ English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) และผู้เรียน
รายวิชาวิทยาศาสตรเ์ป็นภาษาอังกฤษ

Science

กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 

ชุด Think Big Plus

 เ ป็ นหนั ง สื อวิ ช า สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา 
ฉบับภาษาอังกฤษ ระดับช้ั้นมัธยมศ่กษาปีที่ 1-3 ตรงตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศ่กษาข้ั้นพื้นฐาน พุทธศักราช้  
2551 เหมาะสำาหรับผู้ เรียนในโครงการ Engl ish  
Program (EP) Mini English Program (MEP) และ 
ผู้เรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

Health and Physical Education

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ม.1-3

ชุด Math Solution 

 เป็นหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ั้นมัธยมศ่กษาปีที่  1-3 ตรงตามหลักสูตร 
แกนกลางการศ่กษาข้ั้นพื้นฐาน พุทธศักราช้ 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เหมาะสำาหรับผู้เรียนในโครงการ  
English Program (EP) Mini English Program (MEP) 
และผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตรเ์ป็นภาษาอังกฤษ

Mathematics

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

 567-859-7  Math Solution ม.1 เล่ม 1  240 

 567-860-3  Math Solution ม.1 เล่ม 2  230

 567-861-0  Math Solution ม.2 เล่ม 1  230 

 567-862-7  Math Solution ม.2 เล่ม 2  230 

 571-816-3  Math Solution ม.3 เล่ม 1  295 

 571-817-0  Math Solution ม.3 เล่ม 2  275

ชุด Science Solution

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

  567-863-4  Science Solution Student’s Book ม.1  295 

 567-864-1  Science Solution Student’s Book ม.2  285 

 575-820-6  Science Solution Student’s Book ม.3  310 

 566-867-3  Science Solution Workbook ม.1  195 

 566-869-7  Science Solution Workbook ม.2  275 

 575-821-3  Science Solution Workbook ม.3  265

 541-852-0  Health and Physical Education ม.1 เล่ม 1  160

 541-853-7  Health and Physical Education ม.1 เล่ม 2  150

 541-854-4  Health and Physical Education ม.2 เล่ม 1  120 

 541-855-1  Health and Physical Education ม.2 เล่ม 2  150 

 541-856-8  Health and Physical Education ม.3 เล่ม 1   170 

 541-857-5  Health and Physical Education ม.3 เล่ม 2  120

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด
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หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

 546-828-0  Occupations and Technology ม.1  390 

 546-829-7  Occupations and Technology ม.2  390 

 546-830-3  Occupations and Technology ม.3  390 

 547-836-4  Religion, Morality and Ethics ม.1  390 

 547-837-1  Religion, Morality and Ethics ม.2  390 

 547-838-8  Religion, Morality and Ethics ม.3  390 

 547-839-5  Geography ม.1  390 

 547-840-1  Geography ม.2  390 

 547-841-8  Geography ม.3  390 

 547-842-5  History ม.1  390 

 547-843-2  History ม.2  390 

 547-844-9  History ม.3  390 

 550-871-9  Economics ม.1  390 

 550-872-6  Economics ม.2  390 

 550-873-3  Economics ม.3  390

กิจกรรมการงานอาชพีและเทคโนโลยี 

ชุด Think Big Plus

 เป็นหนังสือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีฉบับ 
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ั้นมัธยมศ่กษาปีท่ี 1-3 ตรงตามหลักสูตร 
แกนกลางการศ่กษาข้ั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช้ 2551 เหมาะสำาหรับ 
ผู้เรียนในโครงการ English Program (EP) Mini English  
Program (MEP) และผู้เรียนรายวิชาการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยีเป็นภาษาอังกฤษ

Occupations and Technology

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชุด Think Big Plus

  เป็นหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

และรายวิชาอ่ืนๆ ฉบับภาษาอังกฤษ ระดับช้ั้นมัธยมศ่กษาปีท่ี 1-3  

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศ่กษาข้ั้นพื้นฐาน พุทธศักราช้ 

2551 เหมาะสำาหรับผู้เรียนในโครงการ English Program 

(EP) Mini English Program (MEP) และผู้เรียนรายวิช้าเหล่าน้ี 

เป็นภาษาอังกฤษ

Social Studies, Religion and Culture

เน้นการสื่อสาร 2 ภาษาอย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ชุดเสริมทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด
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