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ชื่อผู้สั่งซื้อ
โรงเรียน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตร�โรงเรียน)

ร้านค้ามาตรฐานทั่วไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

2563	 เสริมสร้างแล
ะพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

การศึกษา	4.0	
ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่	21

ระดับมัธยม

ศึกษา

ใบสั่งซื้อเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

สู่มาตรฐานสากล

นัดส่งวันที่

รับของวันที่

สั่งซื้อได้ที่

ได้รับใบอนุญาต

ทุกระดับชั้นสามารถจัด

เน้นการคิดวิเคราะห์

ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระฯ

สร้างการเรียนรู้แท้ เสริมสร้างผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงข้ึน

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรอยา่งมคีณุภาพ

ตรงตัวชี้วัด

ข้อสอบ

คู่มือครู

หนังสือเรียน

กระบวนการ GPAS 5 Steps 

ชุดกิจกรรมฯ

ห้องเรียน
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หนังสือเรียน หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ได้รับใบอนุญาตครบทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

• จัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ใหม่

• เปลี่ยนชื่อส�ระก�รเรียนรู้ใหม่

• เพิ่มเติมเนื้อห�ด้�นต่�ง ๆ ที่มีคว�มทันสมัย  

 สอดคล้องต่อก�รดำ�รงชีวิตในปัจจุบันและอน�คต

• เลื่อนไหลบ�งเนื้อห�ให้มีคว�มเหม�ะสม

• เพิ่มเติมส�ระที่ 4 เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

• จัดกลุ่มส�ระและม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ใหม่

• ปรับโครงสร้�งร�ยวิช�ใหม่

• เพิ่มส�ระก�รเรียนรู้ที่มีคว�มจำ�เป็น

• เลื่อนไหลเนื้อห�ให้มีคว�มเหม�ะสม

• ตัดเน้ือห�ท่ีมีคว�มซ้ำ�ซ้อนกับเน้ือห�กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อ่ืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระภูมิศาสตร์

• ก�รเรียนรู้ภูมิศ�สตร์  (Geo-literacy) โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 

 คว�มส�ม�รถท�งภูมิศ�สตร์ กระบวนก�รท�งภูมิศ�สตร์ และทักษะ 

 ท�งภูมิศ�สตร์

• ปรับตัวชี้วัดและส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�งส�ระภูมิศ�สตร์

ม
.๓

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

พิมพันธ์ เดชะคุปต์
พเยาว์ ยินดีสุข
วิทยา อินโท

อมรรัตน์ บุบผโชติ
น้ำาผึ้ง ศุภอุทุมพร

พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์
ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์

๓ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ผู้เรียบเรียงพ
ว.

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ผู้เรียบเรียง กวี วรกวิน     ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์     พระมหามนัส กิตฺติสาโร
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ศิลปะ ภาษาไทย

เนื้อหาครบตามตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 100%

เสรมิกจิกรรม

การเรียนรู้

หลากหลาย 

ชวนให้ผู้เรียน

ลงมือทำา

ใช้แผนภาพ

ความคิด

พัฒนาทักษะ

การคิด

อธิบายละเอียด

ยกตวัอยา่งชดัเจน

เข้าใจง่าย

ถูกต้อง

ตามหลกัวชิา

และทันสมัย

การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

สร้างทักษะชีวิตและอาชีพ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา

ในสังคมพหุวัฒนธรรม

เป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์

ทักษะภาษาและการสื่อสาร
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คูม่อืครหูนงัสอืเรยีน 
GPAS 5 Steps

กิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด ทำาให้สมองของผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลให้สมองจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีแบบแผน

St

ep 2
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้

ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

	 1.	 นักเรียนร่วมกันสังเกตเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ของตนและบุคคลรอบข้าง	แล้วตอบคำาถาม	ดังนี้

	 	 	 •	 เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้าง

	 	 (ตัวอย่างคำาตอบ	โทรศัพท์เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	คอมพิวเตอร์)

	 	 	 •	 แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใดเป็นช่องทาง

	 	 ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมออนไลน์

	 	 (ตัวอย่างคำาตอบ	Facebook,		Line)

	 	 	 •	 นักเรียนเคยประสบปัญหาในสังคมออนไลน์อะไรบ้าง

	 	 (ตัวอย่างคำาตอบ	เสพข่าวที่มีข้อมูลเป็นเท็จ	แล้วนำาไปเผยแพร่ต่อ)

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติ

ใช้ภาษาสุภาพในการสนทนา

ระบุที่มาของข้อมูล

ตั้งรหัสผ่านระบบและอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คัดกรองข้อมูลข่าวสาร

ออกระบบบัญชีทุกครั้งหลังใช้งาน

เปิดระบบเพ่ือเตือนการทำาธุรกรรม

ทางการเงิน

นำาเสนอข้อมูลเท็จ

ดัดแปลงข้อมูลผู้อื่น

เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้

ผู้อื่นทราบ

ไปพบกับบุคคลที่รู้จัก

ในอินเทอร์เน็ต

ส่งไวรัสรบกวนผู้อื่น

เจาะระบบข้อมูลผู้อื่น

	 2.	 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ	

และพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		

โดยตวัแทนนกัเรยีนออกมาเขยีนคำาตอบเปน็แผนภาพความคดิ	

บนกระดาน	ดังตัวอย่าง	

	 3.	 นกัเรยีนรว่มกนัสรปุความคดิรวบยอดเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างปลอดภัย	ดังนี้

	 	 	 •	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควรใช้อย่างระมัดระวัง		

เพือ่เกดิความปลอดภยักบัตนเองและผูอ้ืน่	ถา้ใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม	

จะทำาให้เกิดปัญหาในสังคมหรือเกิดผลกระทบทางด้านลบได้
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ทุกระดับชั้นสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล

ผู้เรียนสร้างความรู้ในระดับหลักการ เกิดทักษะในการนำาหลักการ 

ไปปฏิบัติจริง แก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจที่คงทน 

สรุปเป็นองค์ความรู้ ที่สามารถนำาไปขยายผลสู่สังคมได้

QR
CODE

นวัตกรรมสื่อเสริม
ความรู้ความเข้าใจ

เฉลยคำาตอบละเอียดทุกข้อ

St

ep 5
ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ

St

ep 3

St

ep 4

สร้างข้อมูลเท็จ

แล้วส่งให้ผู้อื่น

ใช้ภาษา

ไม่สุภาพ

ผลกระทบ

ทำ า ใ ห้ ผู้ อื่ น

เ ดื อ ด ร้ อ น

และเกิดการ

ทะเลาะวิวาท

ตามมา

แนวทางในการแก้ปัญหา

ไม่สร้างข้อมูลเท็จและคัดกรองข้อมูลก่อน	

ทุกครั้ง	 ใช้ภาษาสุภาพ	 ไม่ควรนำาข้อมูลผู้อื่น	

ไปเผยแพร่	 และเมื่อพบสื่อที่ไม่เหมาะสม	

ให้ออกจากเว็บไซต์ทันที

ปัญหา

การใช้อินเทอร์เน็ต

อย่างไม่เหมาะสม

ส่งวิดีโอ

อนาจาร

เผยแพรข่อ้มลู

ผูอ้ืน่	โดยไมไ่ด้

รับอนุญาต

	 4.	 นักเรียนจับคู่แล้วระบุปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมา	 1	 ปัญหา	 จากนั้นออกแบบแผนภาพ	

ความคิด	 โดยระบุชื่อของปัญหา	 สาเหตุ	 ผลกระทบ	

ที่เกิดขึ้น	 และแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์		

ดังตัวอย่าง

	 5.		นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 	 •	 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศควรใชอ้ยา่งระมดัระวงั		

ไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน	 และควรศึกษาเกี่ยวกับ	พ.ร.บ.		

คอมพิวเตอร์	 เพื่อป้องกันการกระทำาผิดจากการใช้	

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาเหตุ

	 6.	 นกัเรยีนออกมานำาเสนอแผนภาพความคดิเกีย่วกบัปญัหา

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหน้าชั้นเรียน	 โดยใช้

คอมพิวเตอร์ในการนำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

	 7.	 นักเรียนนำาโปสเตอร์	 พ.ร.บ.	 คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ	

จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน	 และนำาความรู้ไปบอกต่อ	

กับเพื่อน	ๆ 	และผู้ปกครอง	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด

คู่มือครู

สร้างเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง

มีกิจกรรมประเมินผล
ตัวชี้วัด

Graphic Organizers

มีกิจกรรมบูรณาการ

มีใบงาน/ชิ้นงาน
ครบตัวชี้วัด

จุดประกายโครงงาน

มีกิจกรรมพัฒนาการคิด
ประเมินค่า เพิ่มค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีกิจกรรมพัฒนาการดำาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เทคนิค การคิดวิเคราะห ์คำาตอบ

แนะ กลวิธีการสอน
ตัวอย่าง คำาอธิบายคำาศัพท์
เพิ่ม ผลสัมฤทธ์ิ ได้จริง

เฉลย คำาตอบชัดเจนทุกข้อ
(ตรงกับชุดกิจกรรม หน้าต่อหน้า)

คู่มือครู...

ช่วยครูอย่างไร?



มีข้อสอบพัฒนาการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย

มีสรุปสาระสำาคัญสั้น ๆ เข้าใจง่าย ใช้อ่านทบทวนได้อย่างดี

มีแบบฝึกสำาหรับเพิ่มพูนทักษะเฉพาะวิชา

7

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 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

  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

 571-827-9 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

ใหม่
ล่าสุด

แบบฝึกเสริมทักษะ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET



เพิม่ผลสมั
ฤทธิ์ 

สูงสุด

 

 
 

 
 
  
 
   1. นกัเรียนสังเกตภาพอุทกภยัในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกา แลว้ร่วมกนัสนทนา โดยใชค้  าถาม 
ดงัน้ี 
    • ภาพท่ีเห็นคือภาพอะไร  
   (ภาพอุทกภยั น ้าท่วม) 
    • ภาพดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งไร  
    (ตวัอยา่งค าตอบ ท าให้อาคารบา้นเรือนเกิดความเสียหาย) 
 
 
 
   2. นกัเรียนศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภยัพิบติัและการจดัการภยัพิบติั : อุทกภยัในทวปียโุรป 
และทวปีแอฟริกา จากหนงัสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความหมายและลกัษณะของอุทกภยั แลว้สรุปเป็น
ความคิดรวบยอด โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 
 • อุทกภยัมีความหมายวา่อยา่งไร  
 (ภยัหรืออนัตรายท่ีเกิดจากน ้าท่วม) 
  • อุทกภยัมีลกัษณะส าคญัอยา่งไร  
  (อุทกภยัแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ อุทกภยัจากน ้าป่าไหลหลาก อุทกภยัจากน ้าท่วมขงั  
และอุทกภยัจากน ้าลน้ตล่ิง) 
 

     การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ข้ันสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

ข้ันคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing) 
(Gathering) 

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

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดา้นการตั้งค  าถามเชิงภูมิศาสตร์ 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดา้นการรวบรวมขอ้มูล 

 

 4. นกัเรียนศึกษาตวัอยา่งเหตุการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในทวปียุโรป และทวปีแอฟริกาในแต่ละปี ดงัน้ี 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 

2554 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภยัในหลายพื้นท่ีของประเทศแอฟริกาใต ้อนัเน่ืองมาจาก
ฝนตกหนกัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวิตกวา่ 100 คน ประชาชนหลายพนัคน 
ตอ้งอพยพออกจากพื้นท่ี พื้นท่ีเกษตรกรรมไดรั้บความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ 

2556 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศเยอรมนี เช็กเกีย และออสเตรีย 
เน่ืองจากเกิดฝนตกหนกัติดต่อกนัจนท าให้แม่น ้ าหลายสายท่ีไหลผา่นทั้ง 3 ประเทศ 
เอ่อลน้เขา้ท่วมบา้นเรือน ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติหลายราย ระบบการขนส่งและคมนาคม
ถูกตดัขาด ผูค้นหลายหม่ืนคนตอ้งอพยพออกจากพื้นท่ี 

2559 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศสเกิดอุทกภยัจากฝนท่ีตกหนกั 
ติดต่อกนัหลายวนั ท าให้ระดบัน ้าในแม่น ้าแซนเอ่อลน้ฝ่ังสูงกวา่ระดบัปกติ 
ถึง 6 เมตร เขา้ท่วมบา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า 

2560 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ฝนท่ีตกลงมาอยา่งหนกัในประเทศเซียร์ราลีโอน ท าให้เกิดอุทกภยั
คร้ังใหญ่ในกรุงฟรีทาวน์ เมืองหลวงของประเทศ และท าให้เกิดดินโคลนถล่ม บา้นเรือน
และถนนหลายสายไดรั้บความเสียหาย ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติกวา่ 300 คน ประชาชน
หลายพนัคนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 

2561 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เกิดพายพุดัถล่มประเทศอิตาลี ท าใหมี้ฝนตกลงมาอยา่งหนกั
และเกิดดินโคลนถล่ม แม่น ้าหลายสายไหลเช่ียวกราก ประชาชนในเมืองฟลอเรนซ์
ตอ้งอพยพออกจากพื้นท่ี และมีรายงานผูเ้สียชีวติอยา่งนอ้ย 6 คน นอกจากน้ีพื้นท่ี 
ส่วนใหญ่ของเมืองเวนิสยงัถูกน ้าท่วม แต่ผูค้นในเมืองเวนิสซ่ึงเคยชินกบัน ้าท่วม 
เป็นประจ าทุกปียงัคงใชชี้วติตามปกติ 

 

  จากนั้นร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบของอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในทวปียุโรป 
และทวปีแอฟริกา โดยใชแ้ผนภาพความคิด แลว้สรุปเป็นความคิดรวบยอด ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนวทางการจดัการภยัพิบติัจากอุทกภยั โดยใชแ้ผนภาพความคิด แลว้สรุป
เป็นความคิดรวบยอด ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบทีเ่กดิจากอุทกภัย 

เกิดการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น 
พื้นท่ีเกษตรเสียหาย สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ถูกท าลาย ส่งผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

อุทกภัย 

มีส่ิงกีดขวางทางน ้า 
ท าใหน้ ้าระบายไม่ทนั 

เกิดฝนตกติดต่อกนั 
เป็นเวลานาน 

สาเหตุ 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมความสามารถทางภูมิศาสตร์ ดา้นการใหเ้หตุผลทางภูมิศาสตร์  
และสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

จดัวางผงัเมือง จดัท าขอ้มูลเขตน ้าท่วม
เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การสร้างส่ิงก่อสร้าง
กีดขวางเส้นทางน ้า 

ติดตามขอ้มูลข่าวสาร 
การพยากรณ์อากาศ 

 

แนวทาง 
การจัดการภัยพบิัติ

จากอุทกภยั 
 

จดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีใน
การบริหารจดัการดา้นอุทกภยั 

 

ดูแลสภาพน ้า ไม่ทิ้งขยะ 
ลงในแม่น ้าล าคลอง 

 

สร้างส่ิงประดิษฐห์รือ
นวตักรรม เพื่อป้องกนัน ้าท่วม 
 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดา้นการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 

8

แผนการจัดการเรียนรู้ 
Backward Design

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้
ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

St

ep 2

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้
หลังจากการปฏิบัติ



 

  จากนั้นร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบของอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในทวปียุโรป 
และทวปีแอฟริกา โดยใชแ้ผนภาพความคิด แลว้สรุปเป็นความคิดรวบยอด ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. นกัเรียนร่วมกนัเสนอแนวทางการจดัการภยัพิบติัจากอุทกภยั โดยใชแ้ผนภาพความคิด แลว้สรุป
เป็นความคิดรวบยอด ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบทีเ่กดิจากอุทกภัย 

เกิดการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น 
พื้นท่ีเกษตรเสียหาย สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ถูกท าลาย ส่งผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

อุทกภัย 

มีส่ิงกีดขวางทางน ้า 
ท าใหน้ ้าระบายไม่ทนั 

เกิดฝนตกติดต่อกนั 
เป็นเวลานาน 

สาเหตุ 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมความสามารถทางภูมิศาสตร์ ดา้นการใหเ้หตุผลทางภูมิศาสตร์  
และสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

จดัวางผงัเมือง จดัท าขอ้มูลเขตน ้าท่วม
เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การสร้างส่ิงก่อสร้าง
กีดขวางเส้นทางน ้า 

ติดตามขอ้มูลข่าวสาร 
การพยากรณ์อากาศ 

 

แนวทาง 
การจัดการภัยพบิัติ

จากอุทกภัย 
 

จดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีใน
การบริหารจดัการดา้นอุทกภยั 

 

ดูแลสภาพน ้า ไม่ทิ้งขยะ 
ลงในแม่น ้าล าคลอง 

 

สร้างส่ิงประดิษฐห์รือ
นวตักรรม เพื่อป้องกนัน ้าท่วม 
 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดา้นการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 

 

 6. นกัเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าเก่ียวกบัเร่ือง ภยัพิบติัและการจดัการภยัพิบติั : อุทกภยั  
แลว้สรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 
 • การเกิดภยัพิบติัของทวีปยโุรป และทวปีแอฟริกามีอะไรบา้ง เกิดจากสาเหตุใด และมีผลกระทบ
อยา่งไร  
 (ตวัอยา่งค าตอบ อุทกภยั คล่ืนอากาศร้อน วาตภยั หิมะถล่ม ภูเขาไฟปะทุ และไฟป่า เช่น อุทกภยั
มีสาเหตุมาจากการมีฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลานาน มีส่ิงกีดขวางทางน ้า ซ่ึงส่งผลใหน้ ้าท่วมบา้นเรือน
เสียหาย ผูค้นสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7. นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมสืบคน้ข่าวเก่ียวกบัอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในทวปียโุรป และทวปี
แอฟริกามากลุ่มละ 1 ข่าว จากนั้นวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบตลอดจนแนวทางในการจดัการอุทกภยั
ดงักล่าวลงในแบบบนัทึก แลว้สรุปเป็นความคิดรวบยอด ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดา้นการสรุปเพื่อตอบค าถาม 

แบบบันทกึข่าวเกีย่วกบัอุทกภัยทีเ่กดิขึน้ในทวีปยุโรป และทวปีแอฟริกา 

• ข่าวท่ีศึกษา (การเกิดอุทกภยัในทวปีแอฟริกา)  
• สถานท่ีเกิดในข่าว (สาธารณรัฐเบนิน  ทวปีแอฟริกา)  
• สาเหตุท่ีเกิดอุทกภยัในข่าว (ฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลานาน)  
• ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (สูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น พืชผลทางการเกษตรเสียหาย   
 คนจ านวนมากตอ้งอพยพออกจากบา้นเรือน และเกิดโรคระบาดตามมา เช่น อหิวาตกโรค  
 และมาลาเรีย)  
• แนวทางการจดัการอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในข่าว (ติดตามข่าวเก่ียวกบัอุทกภยัและปฏิบติัตน  
 ใหถู้กตอ้ง ขดุลอกคลองระบายน ้าไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวางทางน ้า)  
 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ดา้นการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การสรุปเพื่อตอบค าถาม และสร้างเสริมทกัษะทางภูมิศาสตร์ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
 

 

 8. นกัเรียนตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยของผลงาน หากพบขอ้ผดิพลาดใหป้รับปรุงแกไ้ข 
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 9. นกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนั ดงัน้ี 
   อุทกภยั เป็นภยัหรืออนัตรายท่ีเกิดจากน ้าท่วม หรือน ้าไหลเอ่อลน้จากแม่น ้า ล าธาร หรือทางน ้า
เขา้ท่วมพื้นท่ี ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ดงันั้น จึงควรศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัอุทกภยั
เพื่อใหส้ามารถปรับวถีิการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 

 
 

   10. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอแบบบนัทึกข่าวเก่ียวกบัอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในทวปียโุรป  
และทวปีแอฟริกาใหเ้พื่อนฟังหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
  11. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัวธีิการท างานใหเ้ห็นการคิดเชิงระบบและวธีิการท างาน 
ท่ีมีแบบแผน 
 
 
 
 

  12. นกัเรียนร่วมกนัจดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเม่ือเกิดอุทกภยั เพื่อใหทุ้กคน 
มีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  13. นกัเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลงัการเรียนและหลงัการท ากิจกรรม 
ในประเด็นต่อไปน้ี 
  •  ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร 
  •  นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • เพื่อนนกัเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  •  นกัเรียนพอใจกบัการเรียนในวนัน้ีหรือไม่ เพียงใด 
  •  นกัเรียนจะน าความรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทัว่ไป 
   ไดอ้ยา่งไร 
  จากนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนวา่จะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมใหม้ากข้ึนกวา่เดิมในขั้นตอนใดบา้ง ส าหรับการท างานในคร้ังต่อไป 

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

 

ข้ันประเมินเพ่ือเพิม่คุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •     

 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นการส่ือสาร 
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สำาหรับหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และชุดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระฯ

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
ครบทุกหน่วย

ข้อสอบ Post-Test ทุกหน่วย
พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre-Test ทุกหน่วย
พร้อมเฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 
ครบทุกชั่วโมง

ใช้กระบวนการ
GPAS BBL & PBL

เน้นการทำางานของสมอง

St

ep 5

St

ep 4
ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ
ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้
หลังจากการปฏิบัติ



อาเซียนศึกษา คู่มือครู วิธีสอนมีประสิทธิภาพ ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน

หนา้ทีพ่ลเมอืง สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครบ 5 จุดเน้น ครบทุกผลการเรียนรู้

การอาชีพ

10

รายวิชาเพิ่มเติม ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย
และทักษะคุณลักษณะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21

ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

พัฒนาให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของไทย 12 ประการ

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยและรายชั่วโมงแท้ Backward Design อย่างสมบูรณ์

นำ�เสนอเนื้อหาอาเซียนที่ทันสมัย

กิจกรรมก�รเรียนรู้เน้นทักษะคิดวิเคร�ะห์ด้วยแผนภาพและคำาถาม

แบบทดสอบอาเซียน เน้นคำ�ถ�มพัฒน�กระบวนก�รคิด

สอดแทรกภาษาอาเซียนพาเพลิน ให้คว�มรู้เกี่ยวกับ

ภ�ษ�อ�เซียนในชีวิตประจำ�วัน

พัฒน�ผู้เรียนให้มีทักษะอ�ชีพและทักษะชีวิตให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข

นำ�คว�มรู้และทักษะพื้นฐ�นไปใช้ในชีวิตประจำ�วันและน้อมนำ�แนวคิด

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิต

อย่�งมีคุณภ�พ

มีคว�มรู้และทักษะพื้นฐ�นส�ม�รถศึกษ�ต่อในระดับประก�ศนียบัตร

วิช�ชีพ (ปวช.)

มีคว�มรู้และทักษะพื้นฐ�นส�ม�รถศึกษ�ต่อวิช�ชีพในระดับอุดมศึกษ�
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บูรณาการความรู้

กบัทกัษะชวีติและการทำางานทีม่คีณุภาพและคณุธรรม

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

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

รวมเป็นเงิน 

ส่วนลด 

สุทธิ



แถมฟร ี
CD แผนการสอนฯ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

12

มิติที่เปลี่ยนไปเพื่อเด็กไทยทุกคน

เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 นำาไปสู่การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำา

2
พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์1 ยอมรับและภาคภูมิใจในตนเอง 3

พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน
ตามทฤษฎีพหุปัญญา

4
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ

5 พัฒนาทักษะชีวิต
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

6
สามารถวางแผนการศึกษาต่อ
และเลือกอาชีพในอนาคต

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

สุทธิ

ส่วนลด

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

  สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
32

รวมเป็นเงิน

สุทธิ
ส่วนลด

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

กิจกรรมแนะแนว
GUIDANCE ACTIVITIES



13

33

3.	 จุดประสงค์	 ความสำาคัญ	และวิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้	
	 กลุ่มต่าง	ๆ

	 3.1	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นเครื่องมือใน                 

การสื่อสารความหมายซึ่งมีความสำาคัญในการทำาความเข้าใจต่อกัน         

และกัน ในการใช้ภาษานั้นต้องอาศัยทักษะ 4 อย่างคือ การฟัง             

การอ่าน การพูด และการเขียน ซึ่งเราสามารถจัดทักษะนี้ออกเป็น         

2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ทักษะในการรับข้อมูล ได้แก่ ทักษะการอ่าน        

และทักษะการฟัง กลุ่มที่ 2 ทักษะในการส่งข้อมูล ได้แก่ ทักษะ            

การพูด และทักษะการเขียน เราต้องฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ให้เกิด        

ความชำานาญเพื่อจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะพัฒนา	

	

	

	

	

	

	

	 วิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	

	

	

	

	

	

	

	

	 3.2	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เป็นกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้รู้จักการคิดที่มีเหตุผล มีลำาดับขั้นตอน        

มีระเบียบและวิธีการ รู้จักการใช้สัญลักษณ์และตัวเลขแสดง 

จำานวนในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ                

เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้

34

	 ให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะของตนในแต่ละด้าน	 โดยใช้คำาหรือวลีบรรยายด้านละ		

3-4	ลกัษณะ	เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัและเขา้ใจพฒันาการแตล่ะดา้นและความตอ้งการจำาเปน็พเิศษของตนเอง

ร่างกาย

ลักษณะทางร่างกายของนักเรียนเป็นอย่างไร	

(ลักษณะรูปร่าง  น้ำ �หนัก	 ส่วนสูง	 หน้าตา	 สีผิว	

น้ำ�เสียง	สุขภาพ	ลักษณะเด่นทางร่างกาย)

สังคม

เมื่ออยู่กับคนอื่นนักเรียนเป็นอย่างไร

(ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและ	

สภาพแวดล้อม	การทำางานร่วมกับผู้อื่น)

อารมณ์

โดยทั่วไปนักเรียนมีอารมณ์และความรู้สึกอย่างไร

(กิริยาที่แสดงออกเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่อยู่ใน	

สถานการณ์ต่าง	ๆ	เช่น	ท่าทาง	หรือน้ำ�เสียง)

สติปัญญา

นักเรียนเป็นคนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างไร

(การใฝ่หาความรู้ทางวิชาการ	 ความถนัดในวิชาต่าง	 ๆ	

ตลอดจนความสามารถในการจดจำา	อภปิรายความคดิเหน็)

ความสามารถพิเศษ

(ความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ	ดนตรี	กีฬา)

จุดด้อย

(ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)
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3.	 ให้นักเรียนพิจารณาลักษณะนิสัยของตนเองที่เพื่อน	ๆ	และตนเองมองเห็น

	 3.1		 ลักษณะนิสัยของฉันที่ฉันและเพื่อน	ๆ	มองเห็นตรงกัน	คือ

	 	 	

	 	 	

	 3.2		 ลักษณะนิสัยของฉันที่ฉันและเพื่อน	ๆ	มองเห็นต่างกัน	คือ

	 	 	

	 	 	

4.	 สรุปลักษณะนิสัยของฉัน	คือ

	

	

	

5.	 สิ่งที่ฉันต้องการจะปรับปรุงเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของฉันหลังจากได้อ่านและพิจารณาสิ่งที่	

	 เพื่อน	ๆ	เขียนถึงตัวฉัน	คือ

	

	

	

6.	 ผลการสำารวจแววความสามารถพิเศษทั้ง	9	ด้าน	ได้แก่

	 6.1		 แววผู้นำา/นักสังคม	 	 	 	 	 	 ระดับ	

	 6.2		 แววนักคิด	 	 	 	 	 	 	 ระดับ	

	 6.3		 แววนักคณิตศาสตร์	 	 	 	 	 	 ระดับ	

	 6.4		 แววนักวิทยาศาสตร์	 	 	 	 	 	 ระดับ	

	 6.5		 ช่างเทคนิคและอิเล็กทรอนิกส์	 	 	 	 ระดับ	

	 6.6		 ความสามารถทางกีฬา/การใช้กล้ามเนื้อร่างกาย	 	 ระดับ	

	 6.7		 แววนักดนตรี/ความสามารถในการรับรู้ทางเสียง	 	 ระดับ	

	 6.8		 แววความสามารถทางศิลปะและมิติสัมพันธ์	 	 ระดับ	

	 6.9		 แววนักภาษา	 	 	 	 	 	 	 ระดับ	

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา

(Multiple Intelligences)
39

 3. ฉัน...เอง

	 •	 ให้นักเรียนเลือกคำ�ที่ตรงกับบุคลิกภ�พของตนเองม�กที่สุด จ�กตัวเลือกที่กำ�หนดให้หรือ

คำ�อื่น ๆ ที่ส�ม�รถอธิบ�ยเกี่ยวกับบุคลิกภ�พของนักเรียนได้ชัดเจนม�กที่สุด จำ�นวน 20 คำ�

	 ใจร้อน	 ว่องไว	 เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย	 			ยิ้มแย้มแจ่มใส	 เปิดเผย

	 เก็บตัว	 ละเอียดถี่ถ้วน	 น่าเกรงขาม	 เฉยเมย

	 ร่าเริง	 เงียบขรึม	 ช่างพูด	 ลังเลใจ	 ยอมตาม

	 เชื่องช้า	 มั่นใจ	 ขยัน	 รอบคอบ

	 กระฉับกระเฉง	 หงอยเหงา	 อ่อนน้อม	 เฉื่อยชา	 มัธยัสถ์

	 สะเพร่า	 กระด้าง	 อ่อนโยน	 ขี้เกรงใจ	

	 เกเร	 หนักแน่น	 อดทน	 เป็นมิตร	 เกียจคร้าน

	 หูเบา	 เอื้อเฟื้อ	 ก้าวร้าว	 โลเล

	 เห็นแก่ตัว	 เข้มแข็ง	 สุภาพ	 มีเหตุผล	 มุทะลุ

	 สุรุ่ยสุร่าย	 น่าเชื่อถือ	 อารมณ์ขัน	 ใจกว้าง

	 ฉุนเฉียว	 ซื่อสัตย์	 รับผิดชอบ	 ช่างสังเกต

	 1.	 	 11.	 	

	 2.	 	 12.	 	

	 3.	 	 13.	

	 4.	 	 14.	

	 5.	 	 15.	

	 6.	 	 16.	

	 7.	 	 17.	

	 8.	 	 18.	

	 9.	 	 19.	

	 10.	 	 20.	

ผู้เรียนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
45

2.	 ใหน้กัเรยีนอา่นสถานการณต์อ่ไปนีอ้ยา่งละเอยีดรอบคอบ	และแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ที่	

	 กำาหนดให้

	 สถานการณ์ตัวอย่าง
	 ปกรณ์เป็นลูกชายคนเล็กของพ่อแม่	 เขาเกิดมาท่ามกลางความรักความเอ็นดูของพ่อแม่	

พ่อแม่ไม่เคยขัดใจเขา	ปกรณ์ทำาตัวเป็นเด็กน่ารักกับพ่อแม่	แต่ปกรณ์ไม่ชอบไปโรงเรียน	เมื่อเรียนหนังสือ	

ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	 ปกรณ์สอบผ่านมาได้อย่างยากลำาบาก	 เมื่อขึ้นมาเรียน	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ปกรณ์เรียนไม่รู้เรื่อง	 ทำาการบ้านไม่ได้	 หลังจากที่พยายามทำาการบ้านด้วยตนเอง	

ระยะหนึ่ง	 ปกรณ์จึงขอลอกการบ้านเพื่อนเกือบทุกวิชา	ผลการทดสอบย่อยปรากฏว่าปกรณ์สอบไม่ผ่าน	

ในหลายวิชา	 เมื่อถึงเวลาสอบปลายภาคต้น	ปกรณ์กลัวว่าจะสอบตกวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ		

เขาจงึตดัสนิใจจดสตูรคณติศาสตร	์และคำาศพัทภ์าษาองักฤษเขา้ไปในหอ้งสอบ	และตกลงการสง่สญัญาณ

กบัเพือ่นในการตอบขอ้สอบ	ครทูีค่มุสอบจบัไดว้า่ปกรณท์จุรติในการสอบ	เขาถกูทำาโทษใหส้อบตกทัง้	2	วชิา	

ผูป้กครองของปกรณร์บัทราบปญัหาดว้ยความเสยีใจ	และทำาโทษไมใ่หป้กรณอ์อกนอกบา้นวนัเสาร-์อาทติย	์

ปกรณ์โกรธมากจนควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้	เขาทำาร้ายร่างกายตนเองและขังตนเองอยู่ในห้องคนเดียว		

ปกรณ์รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขา	 คืนหนึ่งเขาจึงหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อน	 ปกรณ์ดื่มเหล้ากับเพื่อน	

เพื่อให้ลืมปัญหา	 เพื่อนชวนปกรณ์ไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่น	 ขณะกำาลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นั้น	 มีวัยรุ่น	

อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาทำาท่าท้าทายให้แข่งกัน	 ปกรณ์กับเพื่อนเห็นว่าถ้าไม่รับคำาท้าจะเป็นการเสียศักดิ์ศรี	

จึงตกลงแข่งมอเตอร์ไซค์กับกลุ่มวัยรุ่นนั้น	 แต่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ที่ปกรณ์ขี่ไปเกี่ยวกับ	

รถอีกคันหนึ่ง	ปกรณ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส	แพทย์วินิจฉัยว่า	ปกรณ์ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง

และกระดูกสันหลังอย่างรุนแรงจนเป็นอัมพาต	และต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน

	 ให้นักเรียนอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้

	 2.1	 จากการตัดสินใจของปกรณ์	ได้ก่อให้เกิดผลตามมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรบ้าง

	 	 โปรดระบุเรียงตามลำาดับตั้งแต่ผลกระทบเริ่มแรกจนถึงผลที่เกิดท้ายสุด

	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและรู้จักตัดสินใจ
เลือกแสดงออกในพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย

การเข้าใจและการยอมรับตนเอง สามารถปรับปรุง
จุดด้อยและพัฒนาความสามารถของตนเองได้

67

5.	 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 คำ�ชี้แจง		 จากที่นักเรียนเข้าฟังการบรรยาย	 เรื่อง	 “สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้”	 นักเรียนคิดว่า	 นักเรียน								

เกิดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ในระดับใดกรุณาใส่เครื่องหมาย	 	✓	 ลงในช่องที่ตรงกับ

ความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด

	 เกณฑ์ก�รประเมิน		 4	หมายถึง	มากที่สุด		 	 3	หมายถึง	มาก	

	 	 	 	 	 	 	 2	หมายถึง	น้อย		 	 	 1	หมายถึง	น้อยที่สุด

	 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถ�ม

	 	 	 เพศ	:			 	 	ชาย	 	 	หญิง		ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/..............

ระดับคว�มคิดเห็น
	 4	 3	 2						1หัวข้อ

	 1.	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ

	 2.	 คิดอย่างสร้างสรรค์

	 3.	 รู้เท่าทันสถานการณ์	มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

	 4.	 รู้เท่าทันและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

	 5.	 ทำางานอย่างเป็นระบบ	ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย

	 	 และมีภาวะการเป็นผู้นำา	ผู้ตามที่ดี	

	 6.	 รู้จักพึ่งตนเอง	กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง	ปรับตัว

	 	 ต่อการเปลี่ยนแปลงและดำารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

	 7.	 มีวินัยในตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าที่

	 8.	 มีสุขภาพจิตดี	จิตแจ่มใส	และมีความมั่นคงทางอารมณ์

	 9.	 มีความอดทน	อดกลั้น	และมีความเพียรพยายาม

	 10.	มีความซื่อสัตย์สุจริต	รักความถูกต้อง	และประหยัด

	 11.	มีความภูมิใจในการเป็นคนไทยและตระหนักในคุณค่าของตนเอง

	 12.	มีจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนรวม

เป็นผู้มีทักษะชีวิต คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
สามารถพึ่งตนเองและมีคุณธรรมในการดำารงชีวิต

ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

38

 2. ภาพแห่งความสุข

	 •	 ให้นักเรียนวาดภาพของตนเอง 3 ภาพ ภาพที่ 1 เป็นภาพของตัวนักเรียนเองในอิริยาบถ 

หรือกิจกรรมที่นักเรียนพึงพอใจ มีความสุขและกระทำาจนเป็นลักษณะนิสัยประจำาตัว ภาพที่ 2 เป็น 

ภาพของนักเรียนกับเพื่อนสนิทในอิริยาบถ หรือกิจกรรมที่พึงพอใจและมีความสุขด้วยกัน ภาพที่ 3  

เป็นภาพของนักเรียนกับพ่อแม่พี่น้องในอิริยาบถที่ทุกคนพึงพอใจและมีความสุขด้วยกัน

รู้จักปรับตัว สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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หนังสือเรียน ฉบับใบอนุญาต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

มัธยมต้น
ม.1, ม.2, ม.3

รายการ ผู้แต่ง
ม.1

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.2

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.3

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน
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

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

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

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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
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รายการ ผู้แต่ง
ม.1

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.2

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.3

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน
งบเรียนฟรี

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

รวมเป็นเงิน 

ส่วนลด 

สุทธิ

แจกฟรี สำาหรับครูผู้สอนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ฟรี คู่มือครูหนังสือเพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ

ฟรี DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

ฟรี 1 ฟรี 2

แจกฟรี
สำาหรับครูผู้สอน

เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผู้เรียน คู่มือครู เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

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.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
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รายการ
ผู้แต่ง

ม.4

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.5

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.6

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน
งบเรียนฟรี

ฟรี 1 ฟรี 2

แจกฟรี
สำาหรับครูผู้สอน

เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผู้เรียน คู่มือครู เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

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

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

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

วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ ม.6 

เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ม.6 

รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
และคณะ

อ.ริปอง กัลติวาณิชย์

054-514-8 88

054-306-9 85

054-305-2 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

รอ อญ.

รอ อญ.

หนังสือเรียน ฉบับใบอนุญาต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

มัธยมปลาย
ม.4, ม.5, ม.6

70

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

54
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รายการ
ผู้แต่ง

ม.4

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.5

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.6

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงินงบเรียนฟรี

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.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

รวมเป็นเงิน 
ส่วนลด 
สุทธิ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

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

แจกฟรี สำาหรับครูผู้สอนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ฟรี คู่มือครูหนังสือเพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ

ฟรี DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สื่อเสริมนอกงบ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครบตามตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

มัธยมต้น
ม.1, ม.2, ม.3

รายการ
ผู้แต่ง

ม.1

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.2

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.3

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

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

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

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

555-837-0 105

522-864-8 84

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

561-840-1 94

569-853-3

561-841-8 65

569-860-1

569-861-8

569-862-5

569-859-5

555-838-7 90

522-862-4 72

522-863-1 64

561-833-3 108

561-832-6 108

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

ฟรี 1 ฟรี 2แจกฟรี สำาหรับครูผู้สอน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน คู่มือครู เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล

108

120

80

80

อ.ณัฐพล บัวอุไร
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รายการ
ผู้แต่ง

ม.1

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.2

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

ม.3

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงิน

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

รวมเป็นเงิน 
ส่วนลด 
สุทธิ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

520-832-9 80

521-815-1 92

562-887-5 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

คู่มือครู เฉลยคำ�ตอบ
ชัดเจนทุกข้อ หน้�ต่อหน้�

เพิ่มเทคนิคการคิดวิเคราะห์

มีคำาอธิบายคำาศัพท์สำาคัญ

แนะกลวิธีการสอน เพิ่มผลสัมฤทธิ์สูงสุด

เพิ่มแนวข้อสอบ O-NET

เสริมสร้�งสมรรถนะสำ�คัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่�นิยมหลักของคนไทย 12 ประก�ร และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เนน้การคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิคา่ 
และใชแ้ผนภาพความคดิอยา่งหลากหลาย

บูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ

ส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างสรรค์ชิ้นงานตามตัวชี้วัดเก็บเป็น Portfolio

เพิ่มข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ทุกหน่วยการเรียนรู้

สื่อเสริมนอกงบ

80

58

64

521-809-0 98

80



หนังสือเรียน 

แบบฝึกหัด 
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หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ
 978-1-64015-457-5 New Frontiers Student’s Book 1 ม.1 145

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

 978-1-64015-459-9 New Frontiers Student’s 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

รวมเป็นเงิน

สุทธิ
ส่วนลด

ระดับชั้น

หนงัสอืชดุ New Frontiers ม ีFree Application (Big Box & Class Booster) 
ให้ผู้เรียนด�วน์โหลดม�ใช้ฝึกทักษะภ�ษ�อังกฤษเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วย
พฒัน�ผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ในด้�นก�รรูห้นงัสอื (Literacy  
Skills) นั่นคือ Information literacy, Media literacy และ Technology 
literacy
New Frontiers มกี�รจดัรปูแบบหนงัสอืทีง่�่ยตอ่ก�รใชง้�น รปูแบบหวัขอ้
ชัดเจน คว�มย�กง่�ยของภ�ษ�เหม�ะสมกับวัย มีกิจกรรมหล�กหล�ย 
และมีแบบฝึกหัดทบทวนทุกๆ 2 หน่วย

 สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะทำาให้การเรียนรู้คำาศัพท์ 

และไวยากรณ์มีความต่อเนื่อง มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน  

ไม่ซ้ำ าซ้อนกันในแต่ละชั้ น เรี ยน หนั งสือชุด  New F ron t i e rs  

มีจุดเด่นที่กิจกรรมฝึกทักษะในหัวข้อ 21st Century Skills กิจกรรมนี้

นอกเหนอืจากการฝกึทกัษะภาษาองักฤษแลว้ ยงัเปน็กจิกรรมทีอ่อกแบบ 

โดยคำานึงถึงการฝึกผู้ เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ในด้าน 

การเรียนรู้ (Learning Skills) นั่นคือ Communication, Collaboration,  

Critical thinking และ Creativity ซึ่งเป็นความสามารถที่จำาเป็น 

ต้องปลูกฝังให้แก่ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

New Frontiers ม.1-3

ชุดการเรียนการสอนยุคใหม่ ไร้พรมแดน เรียนรู้ง่าย ใช้ได้จริง

ใหม่
ล่าสุด

หนังสือชุด New Frontiers

Thomas Hong,
Gareth Powell
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AUDIO

VIDEO

Scan for Sample Audio

สแกนฟังไฟล์เสียง

ในหนังสือเรียน

และแบบฝึกหัดได้

Scan for Sample Video

สแกนดูไฟล์วิดีโอในหนังสือเรียน

และแบบฝึกหัดได้

เทคโนโลยี QR code ในหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

Learn and Play

Free!
New 

Frontiers

Application
พิเศษ!

ฝึกทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษได้ทุกที่ผ่�นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่

หรือแท็บเล็ต นักเรียนส�ม�รถเลือกภ�ษ�และตัวก�ร์ตูนเพื่อเข้�สู่

แอปพลิเคชันซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัดเชื่อมโยงในแต่ละบทเรียน 

ส�ม�รถด�วน์โหลด New Frontiers Application ได้ทั้ง App Store 

และ Play Store ฟรี

ส่วนประกอบของหนังสือ

แบบฝึกหัด

หนังสือเรียน

คู่มือครู

แผนการสอน

Teacher’s Resource CD-Rom 
ที่ประกอบด้วย PowerPoint คลังข้อสอบ
เฉลย ไฟล์เสียง ใบงานทั้งหมด

Class Audio CDs
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 เป็นหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ตรงกับ CEFR 

มาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ A1-B1 ที่เหมาะสม 

และเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายที่เมื่อจบการศึกษาแล้ว สพฐ. มีความคาดหวัง 

และต้องการให้ผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย B1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ 

ในระดับสากลและเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

ในการเข้าสู่ AEC และตรงตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21

หนังสือชุด Your Space

ม.1-ม.3 ตรงกับ CEFR มาตรฐานการเรียนระดับ A1-B1

เน้ือห�บทเรียนเน้นภ�ษ�อังกฤษเพ่ือก�รส่ือส�ร (CLT)

ใช้ง่�ยสำ�หรับครูและส�ม�รถสอนให้จบบทได้ โดยไม่ต้องใช้เวล�น�น

มีก�รสอนหลักไวย�กรณ์และมีส่วนท่ีสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคร�ะห์เอง 

เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถคิดและจำ�บทเรียนเอ�ไปใช้ในระดับที่สูงขึ้น

“Get it right” section เป็นก�รรวบรวมข้อผิดพล�ดในเร่ืองไวย�กรณ์ 

และภ�ษ�ท่ีผู้เรียนใช้และเขียนผิดบ่อยๆ โดยข้อมูลเหล่�นี้ม�จ�ก 

ผลสอบของผู้เรียนท่ัวโลกท่ีสอบ Cambridge Language Assessment  

Web Zone เป็นเว็บไซต์เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะมีเกมต่�ง ๆ สำ�หรับ 

ให้ผู้เรียนได้มีโอก�สสนุกในก�รเรียนภ�ษ� โดยผ่�นเกมภ�ษ�อังกฤษ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ
 650-733-9 Your Space Student’s Book 1 ม.1 135

 650-735-3 Your Space Student’s Book 2 ม.2 135

 650-737-7 Your Space Student’s Book 3 ม.3 135

 650-734-6 Your Space Workbook 1 ม.1 78

 650-736-0 Your Space Workbook 2 ม.2 78

 650-738-4 Your Space Workbook 3 ม.3 78

รวมเป็นเงิน

สุทธิ
ส่วนลด

ระดับชั้น

เสริมสร้างระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สูงขึ้น

หนังสือภ�ษ�อังกฤษ ชุดเสริมสร้างสมรรถนะ และคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร
ต�มนโยบ�ยก�รปฏิรูปก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ ม.1-3
เพื่อส่งเสริมคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นภ�ษ�อังกฤษของผู้เรียน
เตรียมคว�มพร้อมในก�รก้�วสู่ประช�คมอ�เซียนและประช�คมโลกอย่�งมั่นใจ

Your
Space

แบบฝึกหัด Activity book

หนังสือเรียน Student’s book

ส่ว
นป

ระ
กอ

บข
อง

หน
ังส

ือ

คู่มือครูหนังสือเรียน ฉบับภาษาไทย

CD แผนการสอน

Teacher’s book CD 
คู่มือครูฉบับภาษาอังกฤษ

Classware (โปรแกรมหน้าหนังสือเรียน 
พร้อมแถบเครื่องมือ สื่อเสียง)

Test CD with Key 1-3

Class Audio CDs

Workbook Audio CDs

Your Space DVD 1-3



เนื้อห�มีก�รนำ�ส�รคดี Discovery Education ม�ใช้ในบทเรียน เปิดโอก�ส 

ก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษผ่�นบริบทของวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิต

บทเรียนจะมีกิจกรรมทีละขั้นตอนเพื่อในที่สุด ผู้เรียนจะส�ม�รถพูด 

และเขียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

แต่ละบทเรียนจะมีบทเสริมให้ผู้เรียนพัฒน�ก�รเรียนรู้เพื่ิอเชื่ิอมไปกับ 

ส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ (CLIL) เช่น วิช�ประวัติศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ 

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

หนังสือมีคว�มยืดหยุ่นให้กับครูที่ต้องสอนผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถ 

ท�งภ�ษ�ไม่เท่�กันให้ส�ม�รถเรียนด้วยกันได้และมีอุปกรณ์ม�กม�ย 

ใหค้รสู�ม�รถจดัก�รเรยีนก�รสอนไดง้�่ยม�กยิง่ขึน้ ทัง้นีม้ขีอ้สอบเพือ่ใหค้ร ู

ส�ม�รถนำ�ม�ทำ�แบบทดสอบกับผู้เรียนได้อีกด้วย
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11
ใบประกันคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ของส�ำนักพิมพเอกชน

	 หนังสือเรียน	 รายวิชาพื้นฐาน	 ภาษาอังกฤษ	 Eyes	 Open	 1	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ	 เล่มนี้	 จัดพิมพ์โดย	 ส�านักพิมพ์	 บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 จ�ากัด	 ส�าหรับใช้ประกอบ

การจัดการเรียนรู้	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 โดยมีโครงสร้างเนื้อหาตามที่

ส�านักพิมพ์ก�าหนด	และมีผู้เรียบเรียง	ผู้ตรวจ	และบรรณาธิการ	ดังนี้

       ผู้เรียบเรียง	 1.	 Ben	Goldstein

	 	 	 2.	 Ceri	Jones

	 	 	 3.	 Emma	Heyderman

      ผู้ตรวจ	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล	ต่ออภิชาตตระกูล

								 	 	 2.	 อาจารย์จินดารัตน์	เดอ	เวชาวเวอร์

									 	 	 3.	 Derek	Smith

       บรรณำธิกำร	 อาจารย์ธีรยุทธ	สง่างามสกุล

	 ส�านักพิมพ์ขอรับรองว่า	 คณะผู้ตรวจและบรรณาธิการดังกล่าว	 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด	 ซึ่งได้ท�าหน้าที่ตรวจพิจารณาคุณภาพและ

บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

	 หากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่อง	 ส�านักพิมพ์จะปรับปรุงแก้ไข	 และส่งหนังสือที่ปรับปรุงแล้วให้สถานศึกษา

ในกรณีมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง	ไม่เหมาะสม	มีผลเสียต่อการเรียนรู้	ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการศึกษา	คุณธรรม	จริยธรรม	

และความมั่นคงของชาติ	 ส�านักพิมพ์ยินดีให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถอดถอนรายชื่อออก

จากบัญชีประกาศก�าหนดหนังสือเรียน	 และพร้อมจะเรียกเก็บหนังสือที่จ�าหน่ายทั้งหมด	 และชดใช้ค่าเสียหายให้กับ

สถานศึกษา

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รำคำ 140 บำท

รำคำ 140 บำท

สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.) ส�ำนักพิมพ บริษัทพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.) จ�ำกัด

701	ถนนนครไชยศรี	แขวงถนนนครไชยศรี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	โทร.	0-2243-8000	(อัตโนมัติ	15	สาย),	

0-2243-1805	แฟกซ์	:	ทุกหมายเลข,	แฟกซ์อัตโนมัติ	:	0-2241-4131,	0-2243-7666	website	:	www.iadth.com	
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ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด
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ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความชำานาญทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในที่สุด
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หนังสือชุด Eyes Open
 เป็นหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ตรงกับ CEFR 

มาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ A2-B1 ที่เหมาะสม 

และเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายที่เมื่อจบการศึกษาแล้ว สพฐ. มีความคาดหวัง 

และต้องการให้ผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย B1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ 

ในระดับสากลและเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

ในการเข้าสู่ AEC และตรงตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21

หนังสือภ�ษ�อังกฤษ ชุดเสริมสร้างสมรรถนะ และคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร
ต�มนโยบ�ยก�รปฏิรูปก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษ ม.4-6
เพื่อส่งเสริมคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นภ�ษ�อังกฤษของผู้เรียน
เตรียมคว�มพร้อมในก�รก้�วสู่ประช�คมอ�เซียนและประช�คมโลกอย่�งมั่นใจ

Eyes
Open

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ
 660-025-2 Eyes Open Student’s Book 1 ม.4 140

 660-027-6 Eyes Open Student’s Book 2 ม.5 140

 660-029-0 Eyes Open Student’s Book 3 ม.6 140

 660-026-9 Eyes Open Workbook 1 ม.4 68

 660-028-3 Eyes Open Workbook 2 ม.5 68

 660-031-3 Eyes Open Workbook 3 ม.6 68

รวมเป็นเงิน

สุทธิ
ส่วนลด

ระดับชั้น

แบบฝึกหัด Workbook

หนังสือเรียน Student’s book

ส่ว
นป

ระ
กอ

บข
อง

หน
ังส

ือ

คู่มือครูหนังสือเรียน ฉบับภาษาไทย

CD แผนการสอน

Teacher’s book CD 
คู่มือครูฉบับภาษาอังกฤษ

Presentation Plus 
(โปรแกรมหน้าหนังสือเรียน พร้อมแถบเครื่องมือ 
สื่อเสียง)

Test CD with Key ม.4-6

Class Audio CDs

DVD videos
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ทำาไมต้องเลือกใช้ English in Mind 
1. เป็นสืื่อก�รเรียนก�รสอนที่เตรียมคว�มพร้อมในก�รสอบ 
 Cambridge English Exam. เพื่อวัดระดับ CEFR
2.  มีก�รเทียบระดับ CEFR อย่�งชัดเจน
3.  มีสื่อต่�งๆ ประกอบก�รสอน ได้แก่ Classware และ Test Maker 
 ทำ�ให้ก�รเตรียมก�รสอนสะดวกม�กขึ้น
4. ทฤษฎีก�รสอนแบบ Communicative Approach

English in Mind เป็นหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-6 

ที่ตรงกับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 

และเป็นหนังสือเรียนที่ประสบคว�มสำ�เร็จที่สุดของสำ�นักพิมพ์  

Cambridge University Press กิจกรรมก�รเรียนรู้ใน English in Mind  

ใช้กรอบม�ตรฐ�นคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�อังกฤษที่เป็นส�กล ได้แก่  

The Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) ในระดับ A1 ถึง C1 และเตรียมผู้เรียนสำ�หรับก�รสอบ  

Cambridge ESOL Exams ตั้งแต่ KET-CAE โดย English in Mind 

สนบัสนนุก�รใชว้ธิสีอนแบบ Communicative Language Teaching (CLT)

CEFR Mapping with English in Mind

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

หนังสือเรียนภ�ษ�อังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-6English in Mind

หนังสือเรียนสำาหรับเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ CEFR

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ
 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

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

ระดับชั้น
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หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

หนังสือทักษะภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม

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

เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

ด้วยหวัขอ้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทีเ่ปน็สถานการณ์ใกล้ตัว

เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากผู้เรียนจะได้เป็นผู้เลือก

และจัดระบบข้อมูลเพื่อนำาเสนอด้วยตนเอง

มีเนื้อเรื่องที่หลากหลาย เขียนด้วยภาษาที่มีความเป็นมาตรฐาน 

และจัดลำาดับความคิดในการนำาเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี 

ช่วยกระตุ้นความสนใจและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แม้แต่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษอ่อน

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ
 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  Olga Geissler 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  Casey Malarcher & Andrea Janzen 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 Rob Jordens & Jeff Zeter  135 

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

ระดับชั้น ผู้แต่ง

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

แบบฝึกหัดเน้นความเข้าใจ การใช้คำาศัพท์ และสำานวนสำาคัญ ๆ

จากเนื้อเรื่อง โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ในบริบทที่หลากหลาย

ทำาให้วัดความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

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

(ฟัง-พูด และอ่าน-เขียน ม.1-6)
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Based on the Basic Education Core Curriculum
เน้นการสื่อสาร 2 ภาษาอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ม.1-3 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

ชุด Think Big Plus 

กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 

ชุด Think Big Plus

 เป็นหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ฉบับภ�ษ�อังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษ�ปีที่ 1-3 ตรงต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 
ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนในโครงก�ร English Program (EP) 
Mini English Program (MEP) และผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
เป็นภ�ษ�อังกฤษ

 เปน็หนงัสอืวชิาวทิยาศาสตรฉ์บบัภ�ษ�องักฤษ       ระดบัชัน้
มัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-3 ตรงต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 
ข้ันพ้ืนฐ�น พุทธศักร�ช 2551 เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนในโครงก�ร 
English Program (EP) Mini English Program (MEP) และผู้เรียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภ�ษ�อังกฤษ

 เป็นหนังสือวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาฉบับภ�ษ�อังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-3 ตรงต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�
ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนในโครงก�ร  
English Program (EP) Mini English Program (MEP) และผู้เรียน 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นภ�ษ�อังกฤษ

Mathematics

Science

Health and Physical Education

Think
Big

ชุดเสริมทักษะ
การใช้

ภาษาอังกฤษ

รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ
 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  215 

 541-846-9  Science ม.1 เล่ม 1  215 

 541-847-6  Science ม.1 เล่ม 2  185 

 541-848-3  Science ม.2 เล่ม 1  215 

 541-849-0  Science ม.2 เล่ม 2  175 

 541-850-6  Science ม.3 เล่ม 1  185 

 541-851-3  Science ม.3 เล่ม 2  195 

 
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
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รวมเป็นเงิน

สุทธิ

ส่วนลด

Think
Big

Based on the Basic Education Core Curriculum
เน้นการสื่อสาร 2 ภาษาอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมการงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ชุด Think Big Plus 

 เป็นหนังสือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีฉบับภ�ษ�อังกฤษ
ระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-3 ตรงต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น 
พุทธศักร�ช 2551 เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนในโครงก�ร English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) และผู้เรียนรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเป็นภ�ษ�อังกฤษ

Occupations and Technology

ชุดเสริมทักษะ
การใช้

ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชุด Think Big Plus

  เป็นหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และรายวิชาอ่ืนๆ

ฉบับภ�ษ�อังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-3 ตรงต�มหลักสูตรแกนกล�ง 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551 เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนในโครงก�ร 

English Program (EP) Mini English Program (MEP) และผู้เรียนร�ยวิช�เหล่�น้ี 

เป็นภ�ษ�อังกฤษ

Social Studies, Religion and Culture
หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

 
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

รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ



Interact
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ การฟัง-พูด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

	 Interact is a communication-focused coursebook with a global context 
for 21st century learners. The series engages learners with relevant content, 
appealing aesthetics, and meaningful outcomes in every lesson. Interact is a  
multi-level communicative language course for foundation (pre-A1) to upper  
intermediate (B2) learners of English. Competency outcomes are attained  
through the proper balance of listening, speaking, reading, and writing skills.  
With a deliberate emphasis on integrated skill activities, the series includes  
clear language focus through grammar points and supportive vocabulary.  
Activities designed to develop communication skills, collaboration competency,  
creativity, and critical thinking ability are integrated throughout the series.  
Digital components help learners develop digital literacy and expand the lessons.

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

28

รวมเป็นเงิน

สุทธิ
ส่วนลด

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรายการ
 978-1-64015-054-6  Interact 1 - Student Book with Student Digital Materials CD  380 

 978-1-64015-055-3  Interact 2 - Student Book with Student Digital Materials CD  380 

 978-1-64015-056-0  Interact 3 - Student Book with Student Digital Materials CD  380 

 978-1-64015-057-7  Interact 4 - Student Book with Student Digital Materials CD  380 

 978-1-64015-058-4  Interact 1 - Workbook  195 

 978-1-64015-059-1  Interact 2 - Workbook  195 

 978-1-64015-060-7  Interact 3 - Workbook  195 

 978-1-64015-061-4  Interact 4 - Workbook  195

C omponents
 Student Book with Student Digital 

 Materials CD

 Workbook

 Teacher’s Guide

 Teacher’s Class Kit



หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

Time to Talk
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ การฟัง-พูด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

	 Time	to	Talk is a wide-ranging, 
communicative course, built around  
exciting and motivating topics. Each 
lesson concludes with a stimulating  
communicative task with a clear  
language focus. Time to Talk’s 
contemporary design is easy to  
navigate and helps to make the  
study of English relaxing and  
enjoyable. A choice of books,  
S (Standard) and A (Advantage), 
at each level, provide the option 
for more comprehensive study, 
according to the needs and the 
schedule of your classes.
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รวมเป็นเงิน

สุทธิ
ส่วนลด

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรายการ
 978-1-64015-073-7  Time to Talk 1 - Student Book with Student Digital Materials CD  360 

 978-1-64015-074-4  Time to Talk 2 - Student Book with Student Digital Materials CD  360 

 978-1-64015-075-1  Time to Talk 3 - Student Book with Student Digital Materials CD  360 

 978-1-64015-076-8  Time to Talk 4 - Student Book with Student Digital Materials CD  360 

 978-1-64015-077-5  Time to Talk 5 - Student Book with Student Digital Materials CD  360 

 978-1-64015-078-2  Time to Talk 6 - Student Book with Student Digital Materials CD  360 

 978-1-64015-079-9  Time to Talk 7 - Student Book with Student Digital Materials CD 360

  Student Book with Student Digital Materials CD  Teacher’s Guide  Class Booster  Teacher’s Kit

C omponents



หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

30

Integrate
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ การอ่าน-เขียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

	 Integrate is a multi-level reading and writing series for beginning to intermediate learners of English. The series feature 
reading passages in a variety of formats on high-interest topics that are linked to common academic subject standards. Throughout 
the series, learners gain familiarity with reading skills, reinforced through writing tasks. Reading comprehension is progressively 
developed in tandem with fluency. Throughout the series, students gradually expand their vocabulary through exposure to both 
high-frequency and academic vocabulary that are related to the fascinating unit topics. Engaging videos and Augmented Reality 
(AR) content enrich the learning experience and provide opportunities for developing digital literacy and 21st century skills.

Reading
&Writing

รวมเป็นเงิน

สุทธิ
ส่วนลด

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรายการ
 978-1-61352-932-4  Integrate Reading & Writing Basic 1 Student Book+Practice Book  380 

 978-1-61352-933-1  Integrate Reading & Writing Basic 2 Student Book+Practice Book  380 

 978-1-61352-934-8  Integrate Reading & Writing Basic 3 Student Book+Practice Book  380 

 978-1-61352-935-5 Integrate Reading & Writing Basic 4 Student Book+Practice Book  380 

 978-1-61352-936-2  Integrate Reading & Writing Building 1 Student Book+Practice Book  380 

 978-1-61352-937-9  Integrate Reading & Writing Building 2 Student Book+Practice Book  380 

 978-1-61352-938-6  Integrate Reading & Writing Building 3 Student Book+Practice Book  380 

 978-1-61352-939-3  Integrate Reading & Writing Building 4 Student Book+Practice Book  380

 Student Book with Practice Book 

 and Student Digital Materials CD

 Teacher’s Guide

 Class Booster

 Teacher’s Class Kit

 Integrate Viewer APP

 (สามารถสแกนดูวิดีโอสื่อ AR ได้)

C omponents



หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

31

GrammarActive
English
รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ เสริมทักษะ

	 Active	English	Grammar is a six-book series that is extensive in 
scope, yet easy to follow. This series uses American English and explains 
the key language differences from British English. It also provides a thorough 
and practical understanding of the mechanics of the English language. Over 
the course of the series, learners will move through a controlled and logical 
progression of grammar targets.

C omponents
 Student Book  Answer Key 

 Workbook  Teacher’s Materials

รวมเป็นเงิน

สุทธิ
ส่วนลด

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรายการ
 978-1-59966-296-1  Active English Grammar 2nd Edition : Student’s Book 1 with Audio CD  425 

 978-1-59966-299-2  Active English Grammar 2nd Edition : Student’s Book 2 with Audio CD  425 

 978-1-59966-302-9  Active English Grammar 2nd Edition : Student’s Book 3 with Audio CD  425 

 978-1-59966-305-0  Active English Grammar 2nd Edition : Student’s Book 4 with Audio CD  425 

 978-1-59966-308-1  Active English Grammar 2nd Edition : Student’s Book 5 with Audio CD  425 

 978-1-59966-311-1  Active English Grammar 2nd Edition : Student’s Book 6 with Audio CD  425



www.iadth.com

ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
หรอืตดิตอ่โดยตรงที ่ สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ (พว.)

เจา้หนา้ทีข่องสถาบนัฯ ทีไ่ปตดิตอ่กบัท�่น

โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

ทางสถาบันฯ จะส่งหนังสือไปให้ท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การสั่งซื้อ สั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ 
ท�งสถ�บันฯ ส�ม�รถจัดส่ง
ได้ทันที ค่าขนส่งฟรี !

สั่งก่อน

ขายก่อน

ส่งก่อน

ชำาระเงินภายหลัง

สำาหรับการชำาระเงิน 

ท่�นส�ม�รถชำ�ระเงิน
ภ�ยหลังจ�กโรงเรียนเปิดเรียน
ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ค. 2563 
เป็นต้นไป

การจัดส่งเงินค่าหนังสือ 
ท่�นส�ม�รถชำ�ระ 
โดยท�งไปรษณีย์ธน�ณัติ 
โดยสั่งจ่�ยในน�ม
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
ปณ.ดุสิต 

หนังสือส่งคืน 

โดยทางไปรษณีย์ 

หรือให้เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ย
เข้�ไปรับคืนภ�ยหลัง
หรือจัดส่งคืนท�งบริษัทขนส่ง

สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 ส�ย), 0-2241-8999 แฟกซ์ : ทุกหม�ยเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666

เน้นผู้เรียน มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

เน้นผู้เรียน มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ
พฟภมยรลวศษสหฬอฮกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ
พฟภมยรลวศษสหฬอฮกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYz
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