
นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ

โรงเรียน
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตร�โรงเรียน)

สั่งซื้อได้ที่
ร้านค้ามาตรฐานทั่วไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 8
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2563

ใบสั่งซื้อระดับ

สื่อการเรียนรู้คุณภาพ สร้างผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

แหล่งเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม 

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน การศึกษา 4.0 ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

หลักสูตรแกนกลาง’ 2551 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ ประเทศไทย 4.0

องเรียนห้
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ภาษาไทย

ศึกษา ค้นพบ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21

ทักษะภาษา

และการสื่อสาร

ปีการศึกษา 2563หนังสือเรียน

เนื้อหาครบ

ตามตัวชี้วัด

การเรียนรู้

แกนกลาง

100%

และสาระ

หลักสูตรใหม่

เสริมกิจกรรม

การเรียนรู้หลากหลาย 

ชวนให้ผู้เรียนลงมือทำา

ใช้แผนภาพความคิด

พัฒนาทักษะการคิด

อธิบายละเอียด

ยกตัวอย่างชัดเจน

เข้าใจง่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถูกต้อง ตามหลักวิชา

และทันสมัย

เนื้อหาครบถ้วนทุกตัวชี้วัด

ใช้ Infographic 

เสริมสร้างการเรียนรู้

และการคิดเชิงระบบ

นำาเสนอน่าสนใจ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

อธิบายละเอียด

ยกตวัอยา่งชดัเจน

เข้าใจง่าย
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การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ

สร้างทักษะชีวิต

และอาชีพ

เรียนรู้เพศวิถีศึกษา

ในสังคมพหุวัฒนธรรม

เรียนรู้ เข้าใจ สังคม ชุมชน ภูมิประเทศอย่างถ่องแท้ เทคนิค วิธีการ กระบวนการคิด ค้นหาคำาตอบ

เป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 

และนาฏศิลป์

ได้รับอนุญาต ครบทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ  

หลักสูตรแกนกลาง

2551

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์

เสรมิกจิกรรม

การเรียนรู้

หลากหลาย 

ชวนให้ผู้เรียน

ลงมือทำา

ใช้แผนภาพ

ความคิด

พัฒนาทักษะ

การคิด

ถูกต้อง

ตามหลกัวชิา

และทันสมัย



 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.๔120

แก๊สพิษ

เกิดภาวะ          โลกร้อน

นำ้าเน่าเสีย

ปัญหาอาชญากรรม
สารเสพติด

ขยะมูลฝอย

การสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม

ชุมชนแออัด

การจราจรหนาแน่น

เกิดอุบัติเหตุ

ตัวอย่าง  

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.๔120

	 	 จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายผลว่า	

จ ากภาพการ เปลี่ ยนแปลงของ 

สิ่งแวดล้อมดังกล่าว	 นักเรียนจะมี

แนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขอยา่งไรบา้ง

 • จากภาพ	เป็นการเปลี่ยนแปลงของ
	 		 สิ่งแวดล้อมอย่างไร	
 • สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ
	 		 สิ่งแวดล้อม	คือ	
 • ผลกระทบที่เกิดขึ้น	คือ	
   
 • จังหวัดนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงของ
	 		 สิ่งแวดล้อมดังภาพหรือไม่	อย่างไร		
   
    

๑๐.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาภาพเกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

ที่ศึกษามาติดลงใน	 	และตอบคำาถาม	 

แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด
St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ภาพนํา้ในลาํคลองเนา่เสยี

นํ้าในลําคลองเน่าเสีย

มนุษย์
นํ้าเน่าเสีย 

ไม่มี เพราะทุกคนช่วยกันดูแลรักษา
ความสะอาด

สัตว์นํ้าตาย

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

	 นักเรียนร่วมกันศึกษาและสำารวจว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมส่งผล 

กระทบต่อคนในจังหวัดหรือในชุมชนของตนเองอย่างไรบ้าง	 โดยเขียนแผน 

ขั้นตอนการศึกษาในรูปแบบโครงงาน	อภิปรายและสรุปผล	แล้วนำาเสนอและ 

เผยแพร่ความรู้

สุดยอดคู่มือครู 120สุดยอดคู่มือครู 120

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET

การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 121

ตัดไม้ทำาลายป่า  

เกิดภาวะ          โลกร้อน
อุณหภูมิสูงขึ้น

นำ้าท่วม

สัตว์ป่า
ไม่มีที่อยู่อาศัย

ดินถล่ม

ไฟไหม้ป่า

นำ้าเซาะ
หน้าดิน

เกิด
ความแห้งแล้ง

การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 121สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.๔120

แก๊สพิษ

เกิดภาวะ          โลกร้อน

นำ้าเน่าเสีย

ปัญหาอาชญากรรม
สารเสพติด

ขยะมูลฝอย

การสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม

ชุมชนแออัด

การจราจรหนาแน่น

เกิดอุบัติเหตุ

ตัวอย่าง  

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.๔120

แนวข้อสอบ O-NET

การกระทำาของมนุษย์ในข้อใดทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน
๑	 การปลูกต้นไม้ตามป่าชายเลน	 	 ๒			การจับสัตว์น้ำ�ขนาดเล็ก
๓	 การเผาทำาลายขยะ	 	 	 	 ๔			การใช้น้ำ�อย่างประหยัด
(เฉลย ๓ เพราะเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
จนเกิดภาวะเรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นทําให้เกิดภาวะโลกร้อน)

	๑๑.	นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุหลกัการ	

ดังนี้

  • การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม	

เกดิจากปจัจยัในธรรมชาตแิละปจัจยั

จากมนุษย์ 	 ซึ่ งส่งผลกระทบทั้ ง 

ด้านบวกและลบต่อการตั้งถิ่นฐาน	

การย้ายถิ่นฐาน	 และการประกอบ

อาชีพของผู้คน

๑๒.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอ

ภาพการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม	

พรอ้มทัง้อธบิายถงึสาเหต	ุผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นหน้าชั้นเรียน

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

สุดยอดคู่มือครู121 สุดยอดคู่มือครู121

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating
เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

1.	 ตั้งคำ�ถ�ม		ตั้งสมมุติฐ�น		เพื่อกระตุ้น

	 ประสบก�รณ์ให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้

2.	 สังเกตและรวบรวมข้อมูลจ�กแหล่งเรียนรู้

	 อย่�งหล�กหล�ย		เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก

	 เลือกข้อมูลที่ต้องก�ร

3.	 จัดกระทำ�ข้อมูลด้วยก�รคิดวิเคร�ะห์

	 (จำ�แนก		จัดหมวดหมู่		ห�คว�มสัมพันธ์		

	 เปรียบเทียบ		ฯลฯ)	โดยใช้แผนภ�พจัด

	 คว�มคิดอย่�งเป็นระบบ		สรุปส�ระสำ�คัญ		

	 สังเคร�ะห์เป็นคว�มคิดรวบยอด

4.	 คิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่�โดยเชื่อมโยงกับ	

	 หลกัคณุธรรม	จรยิธรรม	ค�่นยิม	หลกัปรชัญ�	

	 ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อสร้�งคว�มเป็น	

	 พล เมื อ ง ไทยและพลโลกที่ มี คุณภ�พ		

	 แล้วสรุปเป็นคว�มคิดรวบยอด

5.	 สร�้งท�งเลอืกโดยออกแบบหรอืคดิสร�้งสรรค์

	 แนวท�งอย่�งหล�กหล�ย	 แล้วตัดสินใจ

	 เลือกแนวท�งที่ดีที่สุด

6.	 ว�งแผนขัน้ตอนก�รปฏบิตังิ�นทีม่ปีระสทิธภิ�พ

	 เพื่อนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ

ระบุเป้�หม�ยก�รเรียนรู้ในหลักสูตรต�มแนวท�ง
Backward		Design		ซ่ึงประกอบด้วย
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวช้ีวัด
	 -	 สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
	 -	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ภาระงาน/ชิน้งาน

กำ�หนดภ�ระง�นหรือชิ้นง�นของผู้เรียน
ซึ่งเป็นหลักฐ�นแสดงคว�มเข้�ใจ

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้

St

ep 2

เป้าหมายการเรียนรู้
๑.	 นั ก เ รี ย น แ ล ะ ค รู ร่ ว ม กั น ส นทน �	

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในจงัหวดัของตนเอง	

โดยครูใช้คำ�ถ�ม	ดังนี้

	 	 •	 สิง่แวดลอ้มท�งธรรมช�ตใินจงัหวดั

ของนักเรียนมีอะไรบ้�ง	 (ตัวอย่างคำาตอบ  

พื้นดิน  ป่าไม้  สัตว์ป่า)

	 	 •	 สิ่ งแวดล้อมท�งวัฒนธรรมใน

จังหวัดของนักเรียนมีอะไรบ้�ง	 (ตัวอย่าง

คำาตอบ ประเพณีผูกเสี่ยว)

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

๕.	 ครูนำ �บัตรคำ� เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำ �ให้ 	

เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้ง

ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ อ ง ต � ม ธ ร ร ม ช � ติ แ ล ะ	

เกิดจ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์ม�ติดบน

กระด�น	ดังตัวอย่�ง

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

	 	 จ�กนั้นนักเรียนจำ�แนกบัตรคำ�	

ดังกล่�วลงในแผนภ�พคว�มคิด

ก�รถมที่ดิน

สึน�มิ

ก�รระเบิดหิน

นำ้�ไหลบ่�หน้�ดิน

ก�รเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจ�กก�รกระทำ�

ของมนุษย์

ก�รเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจ�กธรรมช�ติ

ปัจจัยที่ทำ�ให้
เกิดก�รเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม

ก�รตัดถนน

คลื่นทะเล

ก�รสร้�งเขื่อน

แผ่นดินไหว

ก�รตัดต้นไม้

นำ้�ฝน

ก�รทิ้งขยะ

แสงแดด

4

คู่มือครูหนังสือเรียน
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	 	 จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายผลว่า	

จ ากภาพการ เปลี่ ยนแปลงของ 

สิ่งแวดล้อมดังกล่าว	 นักเรียนจะมี

แนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขอยา่งไรบา้ง

 • จากภาพ	เป็นการเปลี่ยนแปลงของ
	 		 สิ่งแวดล้อมอย่างไร	
 • สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ
	 		 สิ่งแวดล้อม	คือ	
 • ผลกระทบที่เกิดขึ้น	คือ	
   
 • จังหวัดนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงของ
	 		 สิ่งแวดล้อมดังภาพหรือไม่	อย่างไร		
   
    

๑๐.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาภาพเกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

ที่ศึกษามาติดลงใน	 	และตอบคำาถาม	 

แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ภาพนํา้ในลาํคลองเนา่เสยี

นํ้าในลําคลองเน่าเสีย

มนุษย์
นํ้าเน่าเสีย 

ไม่มี เพราะทุกคนช่วยกันดูแลรักษา
ความสะอาด

สัตว์นํ้าตาย

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

	 นักเรียนร่วมกันศึกษาและสำารวจว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมส่งผล 

กระทบต่อคนในจังหวัดหรือในชุมชนของตนเองอย่างไรบ้าง	 โดยเขียนแผน 

ขั้นตอนการศึกษาในรูปแบบโครงงาน	อภิปรายและสรุปผล	แล้วนำาเสนอและ 

เผยแพร่ความรู้

สุดยอดคู่มือครู 120สุดยอดคู่มือครู 120

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET

การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 121

ตัดไม้ทำาลายป่า  

เกิดภาวะ          โลกร้อน
อุณหภูมิสูงขึ้น

นำ้าท่วม

สัตว์ป่า
ไม่มีที่อยู่อาศัย

ดินถล่ม

ไฟไหม้ป่า

นำ้าเซาะ
หน้าดิน

เกิด
ความแห้งแล้ง

การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 121สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.๔120

แก๊สพิษ

เกิดภาวะ          โลกร้อน

นำ้าเน่าเสีย

ปัญหาอาชญากรรม
สารเสพติด

ขยะมูลฝอย

การสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม

ชุมชนแออัด

การจราจรหนาแน่น

เกิดอุบัติเหตุ

ตัวอย่าง  

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการกระทำาของมนุษย์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ป.๔120

แนวข้อสอบ O-NET

การกระทำาของมนุษย์ในข้อใดทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน
๑	 การปลูกต้นไม้ตามป่าชายเลน	 	 ๒			การจับสัตว์น้ำ�ขนาดเล็ก
๓	 การเผาทำาลายขยะ	 	 	 	 ๔			การใช้น้ำ�อย่างประหยัด
(เฉลย ๓ เพราะเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
จนเกิดภาวะเรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นทําให้เกิดภาวะโลกร้อน)

	๑๑.	นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุหลกัการ	

ดังนี้

  • การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม	

เกดิจากปจัจยัในธรรมชาตแิละปจัจยั

จากมนุษย์ 	 ซึ่ งส่งผลกระทบทั้ ง 

ด้านบวกและลบต่อการตั้งถิ่นฐาน	

การย้ายถิ่นฐาน	 และการประกอบ

อาชีพของผู้คน

๑๒.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอ

ภาพการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม	

พรอ้มทัง้อธบิายถงึสาเหต	ุผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นหน้าชั้นเรียน

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

สุดยอดคู่มือครู121 สุดยอดคู่มือครู121

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating
เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

		7.	 เขียนขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นจริงและ

	 ลงมอืปฏบิตัติ�มแผน		ประเมนิคว�มสำ�เรจ็

	 ของง�นและประเมินก�รทำ�ง�นเชิงระบบ		

	 เพื่อปรับปรุงและแก้ปัญห�		แล้วสรุป

	 เป็นคว�มคิดรวบยอด

		8.	 นำ�คว�มเข้�ใจที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติ

	 ม�สร้�งองค์คว�มรู้	หรือสรุปเป็นหลักก�ร

10.	 เชื่อมโยงคว�มรู้ไปสู่ก�รทำ�ประโยชน์ให้กับ	

	 ท้องถิ่น	 สังคม	 สิ่ งแวดล้อม	 ในระดับ	

	 ประเทศ	 อ�เซียน	 และโลก	 ต�มวุฒิภ�วะ	

	 ข อ ง ผู้ เ รี ย น 	 แ ล้ ว ป ร ะ เ มิ น ค่ � นิ ย ม		

	 นิสัยแห่งก�รคิด	ก�รกระทำ�

	 9.	 สือ่ส�รและนำ�เสนอผลง�นหรอืคว�มสำ�เรจ็

	 เพื่อขย�ยคว�มรู้ในรูปแบบก�รอภิปร�ย		

	 ก�รร�ยง�น		นำ�เสนอด้วยแผงโครงง�น		

	 PowerPoint		Presentation		เป็นต้น

St

ep 3
ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ

St

ep 4

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ

St

ep 5
ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคมและจิตสาธารณะ

	๑๑.	 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักก�ร	

ดังนี้

	 	 •	 ก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	

เกิดจ�กปัจจัยในธรรมช�ติและปัจจัย

จ �กมนุษย์ 	 ซึ่ ง ส่ งผลกระทบทั้ ง	

ด้�นบวกและลบต่อก�รตั้งถิ่นฐ�น	ก�ร

ย�้ยถิน่ฐ�น	และก�รประกอบอ�ชพีของ

ผู้คน

๑๒.	 นกัเรยีนแตล่ะกลุม่ออกม�นำ�เสนอภ�พ

ก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม		

พร้อมทั้งอธิบ�ยถึงส�เหตุ	 ผลกระทบ	

ที่เกิดขึ้นหน้�ชั้นเรียน

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

๑๓.	 นั ก เ รี ยนร่ วมกันคัด เลื อกชิ้ น ง �น		

ก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม	

ไปจัดป้�ยนิเทศ	 เพื่อกระตุ้นจิตสำ�นึก	

ในก�รอนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้อม	 แล้ ว	

ร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็นว่�	 นักเรียน

จ ะ มี ส่ ว น ใ น ก � ร ป้ อ ง กั น	

แล ะแก้ ปัญห �ก � ร เปลี่ ย นแปลง	

สิ่งแวดล้อมอย่�งไร

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๑๐.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�ภ�พเกี่ยวกับ

ก�รเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม	

ที่ศึกษ�ม�ติดลงในชิ้นง�นและตอบคำ�ถ�ม	

5

GPAS 5 Steps

มีเฉลยคำ�ตอบ
ละเอียดทุกข้อ

มี QR CODE

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ความเข้าใจ



 

มีกิจกรรมประเมินผล
ตัวชี้วัด

Graphic Organizers

มีกิจกรรมบูรณาการ

มีใบงาน/ชิ้นงาน
ครบตัวชี้วัด

มีจุดประกายโครงงาน

มีกิจกรรมพัฒนาการคิด
ประเมินค่า เพิ่มค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีกิจกรรมพัฒนาการดำาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์

และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

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

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ศตวรรษที่ 21



คู่มือครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

พัฒนาการคิดวิเคราะห์

   

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

จัดเตรียมผักและผลไม้

วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้

สำ�หรับ
ครูผู้สอน

	 นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างผักและผลไม้ที่นักเรียนชอบรับประทาน		โดยตัวแทนนักเรียนบันทึกลงในแผนภาพความคิด																บนกระดาน

บํารุงสายตา
บรรเทาอาการหวัด แก้อาการคอแห้ง

รักษาโรคลักปิดลักเปิด

บํารุงเลือด

ช่วยลดกรด
ในกระเพาะอาหาร
บํารุงผิว

รักษาแผลในกระเพาะอาหาร

เนื้อ	ป้องกันโรคไข้หวัด	
และเลือดออกตามไรฟัน

ช่วยบํารุงสายตา
แก้อาการร้อนใน

เนื้อ	ป้องกันโรคไข้หวัด	
และโรคเลือดออกตามไรฟัน

ช่วยแก้อาการท้องผูก

ช่วยแก้อาการร้อนใน
กระหายนํ้า

แก้อาการท้องผูก

ผักและผลไม้
ที่นักเรียนชอบ
รับประทาน
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	 ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาหารรับประทานเอง	 อาจจะเป็น	
มื้อเช้า	 มื้อกลางวัน	 หรือมื้อเย็น	 การช่วยเหลือผู้ปกครองเตรียมและ
ประกอบอาหาร	จึงเป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถทําได้
	 ผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 เพราะมีวิตามิน	
และเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง	 สามารถทํางานได้	
ตามปกติ	ช่วยให้ขับถ่ายสะดวก	และป้องกันอาการท้องผูกได้

ผักบุ้ง ต้นหอม มะเขือเทศ

แตงกวา กะหลํ่าปลี ถั่วฝักยาว

ชมพู่ ฝรั่ง แตงโม

มะละกอ มะม่วง สับปะรด

ตัวอย่างผักของไทย

ตัวอย่างผลไม้ของไทย

กิจกรรมที่ 2 การดูแลแปลงเพาะกล้า

สำ�หรับ
ครูผู้สอน

	 นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการดูแลแปลงเพาะกล้าด้วยวิธีการต่าง	ๆ	
โดยระบุชื่อวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลแปลงเพาะกล้าลงในแผนภาพความคิด การดูแล

แปลงเพาะกล้า
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1.	 นักเรียนเขียนช่ือวัสดุ	อุปกรณ์ในการดูแลแปลงเพาะกล้าท่ีกำาหนดให้	
	 ลงในแผนภาพความคิดให้ถูกต้อง

สายยาง ช้อนปลูก
เสียม บัวรดนํ้า

จอบ ปุ๋ยหมัก  ส้อมพรวน กระถาง

การดูแลแปลงเพาะกล้า

ปุ๋ยคอก

การรดนํ้า การใส่ปุ๋ย

การพรวนดิน การกําจัดวัชพืช

(ปุ๋ยหมัก) (ปุ๋ยคอก)

(ช้อนปลูก)

(ส้อมพรวน)

(เสียม)

(ส้อมพรวน)
(ส้อมพรวน)

(บัวรดนํ้า)

(สายยาง)

   ได้   คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน

นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบท่ีถูกต้องให้เต็มวง

ตัวชี้วัด •  บอกวิธีการและประโยชน์การทำางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (ง 1.1 ป.2/1)

•  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด (ง 1.1 ป.2/2)   

•  ทำางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.2/3)

แบบพัฒนาทักษะในกา
รทำาข้อสอบปร

นัยเพ่ือประเมิ
นผลตัวช้ีวัด

สำ�หรับ
ครูผู้สอน

1.	 เฉลยข้อ	 	 	2
	 	 	 เหตุผล	กระบะ

เพาะเป็น	

ภาชนะที่เคลื่อน
ย้ายได้ง่าย	สะด

วกและมี

พื้นที่ไม่มาก

 

2.	 เฉลยข้อ	 	 3
	 	 เหตุผล	พืชไม

่มีการแย่ง

อาหารกัน	ทำาให
้ได้รับสารอาหาร

เพียงพอ	

ในการเจริญเติบ
โต

 

3.	 เฉลยข้อ	 	 	 	2
	 	 	 	 เหตุผล	การข

ายต้นไม้	

ให้ได้ราคาแพง
	 ขึ้นอยู่กับการด

ูแลรักษา

ต้นไม้ให้มีความ
สวยงาม	สมบูรณ

์

 

4.	 เฉลยข้อ	 	 	 1
	 	 เหตุผล	ช้อนป

ลูกเป็น

อุปกรณ์ที่สามารถ
ตักและขุดต้นกล

้าได้
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1. ถ้าต้องการเพาะเมล็ดเพียงเล็กน้อย และเคล่ือนย้ายสะดวกควรเพาะด้วยวิธีใด

 1 เพาะในแปลงเพาะ 

 2 เพาะในกระบะเพาะ

 3 เพาะในภาชนะหรือวัสดุสำาเร็จรูป 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ

 1 ขุดพลิกหน้าดินไว้ 1-2 วัน 

 2 ทำาหลังคาไม่ให้ต้นกล้าถูกแดดตลอดท้ังวัน

 3 หว่านเมล็ดในแปลงให้สมำา่เสมอไม่แน่นเกินไป

3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด

 1 รักษาพันธ์ุพืชไม่ให้สูญหาย 

 2 ทำาให้ขายต้นไม้ได้แพงข้ึน

 3 ทำาเป็นอาชีพสร้างรายได้ 

4. วิธีใดเป็นการขุดย้ายต้นกล้าโดยไม่ให้เห่ียวเฉา

 1 ใช้ช้อนปลูกขุดรากพร้อมดิน 

 2 ใช้ส้อมพรวนตัก

 3 ใช้มือดึง 

เทคนิค การวิเคราะห์คำาตอบ

เฉลย คำาตอบชัดเจนทุกข้อ
(ตรงกับชุดกิจกรรม หน้าต่อหน้า)

แนะ กลวิธีการสอน

ตัวอย่าง คำาอธิบายคำาศัพท์

7

เพิ่มผลสัมฤทธิ์
สูงสุดด้วย

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



แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด เพิ่ม O-NET

มีแผนภาพความคิดอย่างง่ายเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ

มีแบบฝึกที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

ใช้คำาถามเน้นการคิดขั้นพื้นฐานสู่การคิดขั้นสูงตามพัฒนาการของผู้เรียน

มีบันทึกสรุปความรู้ตามแนวทาง Backward Design

มีแบบฝึกเสริมทักษะครบทุกตัวชี้วัดตรงกับหนังสือเรียน

มีข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

เน้นสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก  12 ประการ

และข้อสอบเน้นสมรรถนะ

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



คู่มือครูแบบฝึกหัด

ภาพประกอบ
กระตุ้นความสนใจ

ของผู้เรียน
แบบฝึกหลากหลาย
กระตุ้นการเรียนรู้

แบบฝึกเหมือนเกมที่สนุกสนาน ทำาให้ผู้เรียน
ตื่นเต้น เกิดการเรียนรู้

แสดงตัวชี้วัดชัดเจนทุกแบบฝึกหัด
ครบถ้วนตามหลักสูตร

แสดงความเชื่อมโยงกับหนังสือเรียน
ตรงกันทุกหน่วย

แสดงหลักการ วิธีคิด เหตุผล
ในการวิเคราะห์ข้อสอบชัดเจนทุกข้อ

เฉลยคำาตอบละเอียดทุกข้อ

ใช้วิธีสอนตามหลักการ 
Brain Based Learning

เพิ่มผลสัมฤทธิ์
สูงสุดด้วย
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สำาหรับหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ

แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ครบทุกชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย ครบทุกหน่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design

 

 

 
 
  
 
 1. นกัเรียนทบทวนเร่ือง การหาปริมาตรทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยพิจารณาบตัรภาพทรงส่ีเหล่ียม 
มุมฉากบนกระดานและร่วมกนัหาปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ดงัตวัอยา่ง 
    
 
 

 
 
    
 
 
 
 ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก = ความกวา้ง × ความยาว × ความสูง 
  =  3 × 4 × 4 
    =  48 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 
 2. นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยใชค้  าถามกระตุน้ความคิด ดงัน้ี  
  • ถา้นกัเรียนไม่มีความรู้เร่ือง การหาความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใชสู้ตรจะเกิดผล
อยา่งไร 
 3. นกัเรียนศึกษา รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการหาความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใชสู้ตร เช่น 
การสังเกต การร่วมกนัสนทนากบัเพื่อนในชั้นเรียน จากหนงัสือเรียนหรือจากอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 

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

     การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

4 ซม. 

3 ซม. 

4ซม. 

 

 
 
 
 4. ผูแ้ทนนกัเรียน 2 คนออกมาวดัความกวา้ง ความยาว และความสูงของกล่องยาสีฟันและ 
กล่องกระดาษจะไดว้า่ 
 • กล่องยาสีฟันมีความกวา้ง ความยาว และความสูงเป็น 5, 10, 3 เซนติเมตร ตามล าดบั 
เม่ือน า 5 × 10 × 3 = 150  
 • กล่องกระดาษมีความกวา้ง ความยาว และความสูงเป็น 4, 10, 5 เซนติเมตร ตามล าดบั 
เม่ือน า 4 × 10 × 5 = 200  
  นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการหาความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากจะหาไดจ้ากสูตร 
 
 
 
  แนะน านกัเรียนวา่ค าวา่ “ปริมาตร” จะใชก้บัรูปทรงตนั ส่วน “ความจุ” เป็นปริมาตรภายใน 
ของทรงท่ีกลวง 
 5. ติดบตัรภาพทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก หาความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากต่อไปน้ี 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         ค ำตอบ      ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก =   กวา้ง   ยาว   สูง 
   = 3   5   6 
   = 90 ลูกบาศกห์น่วย 

ข้ันคิดวเิครำะห์และสรุปควำมรู้  (Processing) 
(Gathering) 

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

ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  =  ความกวา้ง × ความยาว × ความสูง 

5  หน่วย 

6  หน่วย 

3  หน่วย 

เพิ่มผลสัมฤทธิ์
สูงสุดด้วย
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ใช้คู่กับ

หนังสือเรียน

ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ



สำาหรับหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ

ข้อสอบ Post-Test ทุกหน่วยพร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre-Test ทุกหน่วยพร้อมเฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design

 

 6. นกัเรียนพิจารณาแถบโจทยบ์นกระดาน ดงัน้ี 
 
 
 
   ผูแ้ทนนกัเรียนออกมาแสดงวิธีหาความจุบนกระดาน ดงัน้ี 
  วธีิท ำ ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก = กวา้ง  ยาว  สูง 
   = 25  45  50  
   =  56,250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
  นกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 
 
 
 

 
  
 7. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน รับแถบโจทยก์ลุ่มละ 2 แถบ นกัเรียนช่วยกนัเขียนแสดงวธีิหา
ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากลงในกระดาษเปล่า จากนั้นผูแ้ทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน
นกัเรียนและครูร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 
 
 
 8. นกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนั ดงัน้ี 
   ความจุ คือ ปริมาตรของส่ิงของท่ีบรรจุอยูใ่นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก สูตรการหาความจุของ 
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก = ความกวา้ง  ความยาว  ความสูง 
 
 
 
 
 9. นกัเรียนออกมาน าเสนอผลงาน การหาความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยมีนกัเรียนและครู
ร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
  10. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัวธีิการท างานใหเ้ห็นการคิดเชิงระบบและวธีิการท างาน 
ท่ีมีแบบแผน 
 
 

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

ขั้นส่ือสำรและน ำเสนอ (Applying the Communication Skill) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   •  • 

 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นการร่วมมือท างานเป็นทีม 

 

ป๊ีบใบหน่ึงวดัดา้นในไดย้าว  45 ซม. กวา้ง 25 ซม. สูง 50 ซม. ใส่น ้าตาลลงเตม็พอดี 
ป๊ีบใบน้ีจุไดเ้ท่าไร  

 

 
 
  11. นกัเรียนน ำผลงำนท่ีไดจ้ำกกำรลงมือท ำน ำไปจดัแสดงท่ีป้ำยนิเทศหนำ้ห้องเรียน 
  12. นกัเรียนประเมินตนเองหลงักำรเรียน ในประเด็นต่อไปน้ี 
  • ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร 
  • นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมำกนอ้ยเพียงใด 
  • เพื่อนนกัเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมำกนอ้ยเพียงใด 
  • นกัเรียนพึงพอใจกบักำรเรียนรู้ในวนัน้ีหรือไม่ เพียงใด 
  • นกัเรียนจะน ำควำมรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทัว่ไป 
   ไดอ้ยำ่งไร  
  จำกนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำนทุกขั้นตอนวำ่จะเพิ่มคุณค่ำไปสู่สังคม  
เกิดประโยชน์ต่อสังคมใหม้ำกข้ึนกวำ่เดิมในขั้นตอนใดบำ้ง ส ำหรับกำรท ำงำนในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

     แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
 

 
ช่ือ ______________________________________________ เลขที ่_______ ช้ัน ______ 
 
 แสดงวธีิหาความจุของทรงส่ีเหลีย่มมุมฉาก (3 คะแนน) 
 
 วธีิท า   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
  
 หาปริมาตร ก าหนดให้                       มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
 
 1)                                                                       2) 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________                           ____________________________ 
 

ได_้___________คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

2. 

30 ซม. 

20 ซม. 

9 ซม. 

1. 

            แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) 
  
 
ช่ือ ______________________________________________ เลขที ่_______ ช้ัน ______ 
  
 หาปริมาตร ก าหนดให้                   มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
 
 1)                                                                       2) 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________                           ____________________________ 
 
 
 แสดงวธีิหาความจุของทรงส่ีเหลีย่มมุมฉาก (3 คะแนน) 
 
 วธีิท า   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

ได_้___________คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

1. 

2. 

30 ซม. 

20 ซม. 

9 ซม. 

ข้อสอบ 
Pre-Test

ข้อสอบ 
Post-Test
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ใช้คู่กับ

แบบฝึกหัดและ

ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ



Coding Sandpit
หนังสือชุด Coding Sandpit 

ของ Cambridge University Press

 สื่อก�รเรียนรู้ชุด Coding Sandpit ของ 

Cambridge University Press เป็นสือ่ก�รเรยีนรู้ 

ที่ให้คว�มรู้และพัฒน�ทักษะด้�นก�รคิดเชิง

คำ�นวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็น 

พื้นฐ�นของก�รพัฒน�ทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ 

และเป็นส�ระสำ�คัญของหลักสูตรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551  

กลุ ่มส�ระก�รเรียนรู ้ วิทย�ศ�สตร ์และ

เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ส�ระก�รเรียนรู ้ เทคโนโลยี ลักษณะของ

กิจกรรมเป็นก�รพัฒน�แต่ละทักษะที่เป็น

องค์ประกอบหลักของก�รคิดเชิงคำ�นวณ 

(Computational Thinking) แบบค่อยเป็นค่อยไป 

ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้ผู ้เรียนรู ้จักใช้คว�มคิด 

และวิจ�รณญ�ณ รู้จักทำ�ง�นและก�รแก้ปัญห�

อย่�งเป็นระบบและมีขั้นตอน และเข้�ใจ 

หลักก�รทำ�ง�นพื้นฐ�นของคอมพิวเตอร์ 

เพื่อเป็นบันไดสู่ก�รเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไปได้

เป็นอย่�งดี
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จุดเด่นของหนังสือแต่ละเล่ม

ฉบับนำาเข้าจากต่างประเทศ
Imported

Version

978-1-108-72429-6 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 1 295

978-1-108-72430-2 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 2 295

978-1-108-72431-9 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 3 295

978-1-108-72432-6 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 4 295

978-1-108-72433-3 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 5 295

978-1-108-72434-0 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 6 295

978-1-108-72435-7 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 7 295

978-1-108-72436-4 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 8 295

Coding Sandpit  

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

 สื่อก�รเรียนรู้ชุด Coding Sandpit ประกอบด้วยหนังสือ 8 เล่ม มีเป้�หม�ยที่จะเตรียมคว�มพร้อมให้เด็ก

ส�ม�รถใช้ชีวิตในสังคมโลกในยุคดิจิทัลได้อย่�งมีคุณภ�พ เนื้อห�ส�ระของหนังสือแต่ละเล่มประกอบด้วยก�ร 

ให้คว�มรู้และพัฒน�ทักษะก�รแก้ปัญห� (Problem Solving) ก�รคิดเชิงคำ�นวณ (Computational Thinking)  

และก�รให้เหตผุลเชงิวพิ�กษ์ (Critical Reasoning) นอกจ�กนีย้งัครอบคลมุก�รให้คว�มรูแ้ละพฒัน�ทกัษะพืน้ฐ�น 

ด้�นวิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) และก�รพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์

13หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ



รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

508-816-7 ภ�ษ�ไทย 95

555-817-2 คณิตศ�สตร์ เล่ม 1 88

555-818-9 คณิตศ�สตร์ เล่ม 2 80

569-897-7 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 95

569-898-4 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 72

555-828-8 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม 115

567-803-0 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 70

508-852-5 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 55

509-897-5 ทัศนศิลป์ 62

569-883-0 ก�รง�นอ�ชีพ 54

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

052-707-6 หลักภ�ษ�และก�รใช้ภ�ษ�ไทย 72

052-709-0 วรรณคดีและวรรณกรรม 30

053-966-6 คณิตศ�สตร์ 98

 054-500-1 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 72

 054-501-8 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 58

053-968-0 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 56

052-720-5 พระพุทธศ�สน� 32

052-721-2 ประวัติศ�สตร์ 29

052-384-9 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 60

052-382-5 ศิลปะ (ดนตรี-น�ฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 68

054-472-1 ก�รง�นอ�ชีพ 42

660-048-1 Guess What! Pupil’s Book 1 120

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

538-810-6 ภ�ษ�ไทย 85

555-814-1 คณิตศ�สตร์ 75

569-889-2 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 72

569-890-8 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 49

555-835-6 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 60

546-845-7 พระพุทธศ�สน� 34

546-846-4 ประวัติศ�สตร์ 32

567-813-9 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 42

546-848-8 ทัศนศิลป์ 32

546-849-5 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 40

569-878-6 ก�รง�นอ�ชีพ 40

660-049-8 Guess What! Activity Book 1 86

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

553-835-8 ฉล�ด เล่ม 1 38

553-836-5 ฉล�ด เล่ม 2 38

553-837-2 ฉล�ด เล่ม 3 45

553-838-9 ฉล�ด เล่ม 4 45

764-221-6 อ่�นอย่�งอัจฉริยะ เล่ม 1 44

764-223-0 อ่�นอย่�งอัจฉริยะ เล่ม 2 52

764-220-9 คุณหนูอ่�นเอง เล่ม 1 38

964-033-3 อ่�นเก่ง เขียนเก่ง 48

054-674-9 อ่�นเก่ง...พูดดี... 46

510-808-7 คัดล�ยมือ (หัวกลมตัวกลม) เล่ม 1 34

510-804-9 คัดล�ยมือ (หัวกลมตัวเหลี่ยม) เล่ม 1 34

523-804-3 คัดอังกฤษ เล่ม 1 34

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อญ.

ฝึกอ่าน....

ฝึกเขียน...

หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

เพิ่มทักษะ อ่านออก เขียนได้ 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยการอ่าน-เขียน

สำาหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชั้น ป.1

แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51

กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

538-836-6 เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ ป.1 95

508-801-3 Drawing and Painting เล่ม 1 160

366-161-7 สนุกกับวิทย�ศ�สตร์ เล่ม 1 180

543-878-8
ระเบียนสะสม ประถมศึกษ�
(ป.1-6) + ระเบียนย่อ

24

540-859-0
แบบร�ยง�นประจำ�ตัวนักเรียน
ระดับประถมศึกษ� (ป.1-ป.6)

20

521-819-9 สมุดบันทึกกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ ป.1 15

265-226-5 บันทึกรักก�รอ่�น 12

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

ได้รับการวิจัยว่า ช่วยให้อ่านง่าย
เพราะมีแถบสีจำาแนกพยัญชนะต้น
สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด

ฝึกทักษะการอ่าน โดยใช้วิธีการอ่าน
แบบกลุ่มคำา มีคำาหลากหลาย
มีภาพประกอบ 4 สี เข้าใจคำาได้ง่าย

ตัวสวยงามถูกหลักการออกแบบ 
แต่ละเล่มจะสอดคล้องกับ
เนื้อหาในกลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ ป.1-ป.6

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

ป.1
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รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

053-031-1 หลักภ�ษ�และก�รใช้ภ�ษ�ไทย 82

053-033-5 วรรณคดีและวรรณกรรม 42

054-296-3 คณิตศ�สตร์ 115

054-502-5 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 64

054-503-2 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 58

054-269-7 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 64

051-263-8 พระพุทธศ�สน� 39

051-264-5 ประวัติศ�สตร์ 39

052-745-8 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 73

052-743-4 ศิลปะ (ดนตรี-น�ฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 76

054-473-8 ก�รง�นอ�ชีพ 48

660-050-4 Guess What! Pupil’s Book 2 120

 
รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

541-802-5 ภ�ษ�ไทย 59

561-820-3 คณิตศ�สตร์ 74

569-891-5 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 68

569-892-2 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 46

561-826-5 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 62

546-853-2 พระพุทธศ�สน� 35

546-854-9 ประวัติศ�สตร์ 28

567-814-6 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 54

546-856-3 ทัศนศิลป์ 32

546-857-0 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 48

569-880-9 ก�รง�นอ�ชีพ 42

660-052-8 Guess What! Activity Book 2 86

764-230-8 คุณหนูอ่�นเอง เล่ม 2 38

442-385-6 เรียนภ�ษ�ไทยด้วยเรื่องเล่� 65

510-809-4 คัดล�ยมือ (หัวกลมตัวกลม) เล่ม 2 34

510-805-6 คัดล�ยมือ (หัวกลมตัวเหลี่ยม) เล่ม 2 34

523-805-0 คัดอังกฤษ เล่ม 2 34

แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51

เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน 
หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

544-804-6 ภ�ษ�ไทย 92

561-828-9 คณิตศ�สตร์ เล่ม 1 98 

561-829-6 คณิตศ�สตร์ เล่ม 2 84

569-899-1 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 76

570-801-0 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 68

561-842-5 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม 115

567-804-7 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 105

508-853-2 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 58

509-898-2 ทัศนศิลป์ 62

569-884-7 ก�รง�นอ�ชีพ 74

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

538-837-3 เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ ป.2 95

508-802-0 Drawing and Painting เล่ม 2 220

366-163-1 สนุกกับวิทย�ศ�สตร์ เล่ม 2 180

521-820-5 สมุดบันทึกกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ ป.2 15

265-226-5 บันทึกรักก�รอ่�น 12

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯกิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ป.2

อญ.
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รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

051-141-9 หลักภ�ษ�และก�รใช้ภ�ษ�ไทย 96

051-142-6 วรรณคดีและวรรณกรรม 66

054-451-6 คณิตศ�สตร์ 105

054-456-1 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 78

054-457-8 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 72

054-466-0 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 68

051-266-9 พระพุทธศ�สน� 42

054-655-8 ประวัติศ�สตร์ 36

053-050-2 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 75

053-048-9 ศิลปะ (ดนตรี-น�ฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 94

054-468-4 ก�รง�นอ�ชีพ 52

660-053-5 Guess What! Pupil’s Book 3 120

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

520-890-9 ภ�ษ�ไทย 74

569-841-0 คณิตศ�สตร์ 72

569-843-4 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 82

569-844-1 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 60

569-847-2 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 70

546-861-7 พระพุทธศ�สน� 38

571-876-7 ประวัติศ�สตร์ 32

567-815-3 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 65

546-864-8 ทัศนศิลป์ 32

546-865-5 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 52

569-869-4 ก�รง�นอ�ชีพ 42

660-054-2 Guess What! Activity Book 3 86

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

522-801-3 ภ�ษ�ไทย 98

569-849-6 คณิตศ�สตร์ เล่ม 1 98

569-850-2 คณิตศ�สตร์ เล่ม 2 92

569-855-7 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 108

569-856-4 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 82

569-863-2 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม 115

567-805-4 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 98

547-846-3 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 78

509-899-9 ทัศนศิลป์ 54

569-871-7 ก�รง�นอ�ชีพ 66 

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

538-838-0 เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ ป.3 95

508-803-7 Drawing and Painting เล่ม 3 220

366-164-8 สนุกกับวิทย�ศ�สตร์ เล่ม 3 180

521-821-2 สมุดบันทึกกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ ป.3 15

265-226-5 บันทึกรักก�รอ่�น 12

520-811-4 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รคิดคำ�นวณ เล่ม 1 52

520-812-1 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รคิดคำ�นวณ เล่ม 2 52

520-813-8 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รคิดคำ�นวณ เล่ม 3 52

520-814-5 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รคิดคำ�นวณ เล่ม 4 52

520-815-2 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รคิดคำ�นวณ เล่ม 5 52

520-816-9 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รอ่�นออกเขียนได้ เล่ม 1 45

520-817-6 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รอ่�นออกเขียนได้ เล่ม 2 45

520-818-3 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รอ่�นออกเขียนได้ เล่ม 3 45

520-819-0 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รอ่�นออกเขียนได้ เล่ม 4 45

520-820-6 บฝ. ทักษะส่งเสริมก�รอ่�นออกเขียนได้ เล่ม 5 45

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

759-880-3 คุณหนูอ่�นเอง เล่ม 3 38

510-810-0 คัดล�ยมือ (หัวกลมตัวกลม) เล่ม 3 34

510-806-3 คัดล�ยมือ (หัวกลมตัวเหลี่ยม) เล่ม 3 34

523-806-7 คัดอังกฤษ เล่ม 3 34

ฝึกอ่าน.... ฝึกเขียน...

สื่อเสริม เพิ่มทักษะ 

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก

เขียนไม่ ได้ และคิดคำานวณไม่เป็น

กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

ส่วนลด ส่วนลด

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

สุทธิ สุทธิ

ป.3

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อญ. แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51
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กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

538-811-3 ภ�ษ�ไทย 75

555-815-8 คณิตศ�สตร์ 74

569-893-9 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 88

569-894-6 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 55

555-836-3 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 58

546-869-3 พระพุทธศ�สน� 38

546-870-9 ประวัติศ�สตร์ 30

567-816-0 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 62

546-872-3 ทัศนศิลป์ 32

546-873-0 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 45

569-881-6 ก�รง�นอ�ชีพ 46

660-056-6 Guess What! Activity Book 4 86

510-811-7 คัดล�ยมือ (หัวกลมตัวกลม) เล่ม 4 34

510-807-0 คัดล�ยมือ (หัวกลมตัวเหลี่ยม) เล่ม 4 34

523-807-4 คัดอังกฤษ เล่ม 4 34

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

508-819-8 ภ�ษ�ไทย 95

555-819-6 คณิตศ�สตร์ เล่ม 1 92

555-820-2 คณิตศ�สตร์ เล่ม 2 92

570-802-7 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 99

570-803-4 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 84

555-829-5 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม 115

567-806-1 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 118

508-855-6 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 78

510-801-8 ทัศนศิลป์ 54

569-885-4 ก�รง�นอ�ชีพ 68

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

538-839-7 เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ ป.4 95

508-804-4 Drawing and Painting เล่ม 4 220

366-165-5 สนุกกับวิทย�ศ�สตร์ เล่ม 4 220

543-878-8
ระเบียนสะสม ประถมศึกษ� (ป.1-6)

+ ระเบียนย่อ
24

540-859-0
แบบร�ยง�นประจำ�ตัวนักเรียน

ระดับประถมศึกษ� (ป.1-ป.6)
20

521-822-9 สมุดบันทึกกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ ป.4 15

265-226-5 บันทึกรักก�รอ่�น 12

รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

สุทธิ สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน 
หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

052-708-3 หลักภ�ษ�และก�รใช้ภ�ษ�ไทย 55

052-710-6 วรรณคดีและวรรณกรรม 55

053-967-3 คณิตศ�สตร์ 98

054-504-9 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 88

054-505-6 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 64

053-977-2 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 66

052-723-6 พระพุทธศ�สน� 35

052-724-3 ประวัติศ�สตร์ 35

052-385-6 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 80

052-383-2 ศิลปะ (ดนตรี-น�ฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 82

054-474-5 ก�รง�นอ�ชีพ 48

660-055-9 Guess What! Pupil’s Book 4 120

ป.4

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51อญ.
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รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

053-032-8 หลักภ�ษ�และก�รใช้ภ�ษ�ไทย 60

053-034-2 วรรณคดีและวรรณกรรม 58

054-289-5 คณิตศ�สตร์ 106

054-507-0 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 78

054-506-3 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 60

054-270-3 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 90

051-269-0 พระพุทธศ�สน� 45

051-270-6 ประวัติศ�สตร์ 39

052-746-5 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 86

052-744-1 ศิลปะ (ดนตรี-น�ฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 92

054-475-2 ก�รง�นอ�ชีพ 58

660-057-3 Guess What! Pupil’s Book 5 120

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

541-803-2 ภ�ษ�ไทย 52

561-821-0 คณิตศ�สตร์ 79

569-895-3 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 82

569-896-0 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 46

561-827-2 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 65

546-877-8 พระพุทธศ�สน� 40

546-878-5 ประวัติศ�สตร์ 32

567-817-7 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 65

546-880-8 ทัศนศิลป์ 32

546-881-5 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 55 

569-882-3 ก�รง�นอ�ชีพ 48

660-058-0 Guess What! Activity Book 5 86

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

544-805-3 ภ�ษ�ไทย 92

561-830-2 คณิตศ�สตร์ เล่ม 1 84

561-831-9 คณิตศ�สตร์ เล่ม 2  86

570-804-1 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 118

570-805-8 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 77

561-843-2 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม 125

567-807-8 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 112

547-847-0 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 85

510-802-5 ทัศนศิลป์ 62

569-886-1 ก�รง�นอ�ชีพ 88

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

538-840-3 เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ ป.5 95

508-805-1 Drawing and Painting เล่ม 5 220

366-166-2 สนุกกับวิทย�ศ�สตร์ เล่ม 5 220

521-823-6 สมุดบันทึกกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ ป.5 15

265-226-5 บันทึกรักก�รอ่�น 12

510-812-4 คัดล�ยมือ เล่ม 5 34

523-808-1 คัดอังกฤษ เล่ม 5 34

กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

สุทธิ สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

ป.5

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51

เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน
หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

อญ.
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หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

051-143-3 หลักภ�ษ�และก�รใช้ภ�ษ�ไทย 89

051-144-0 วรรณคดีและวรรณกรรม 72

054-452-3 คณิตศ�สตร์ 105 

054-458-5 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  85

054-459-2 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ)  68

054-465-3 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ) 82

051-272-0 พระพุทธศ�สน� 45

051-273-7 ประวัติศ�สตร์ 42

053-051-9 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 88

053-049-6 ศิลปะ (ดนตรี-น�ฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 98

054-469-1 ก�รง�นอ�ชีพ 60

660-059-7 Guess What! Pupil’s Book 6 120

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

520-897-8 ภ�ษ�ไทย 64

 569-842-7 คณิตศ�สตร์  75

 569-845-8 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  90

 569-846-5 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ)  48

 569-848-9 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม (รวม 3 ส�ระ)  72

546-885-3 พระพุทธศ�สน� 42

546-886-0 ประวัติศ�สตร์ 32

567-818-4 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 62

546-888-4 ทัศนศิลป์ 32

546-889-1 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 55

569-870-0 ก�รง�นอ�ชีพ 48

660-060-3 Guess What! Activity Book 6 86

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

547-845-6 ภ�ษ�ไทย 96

569-851-9 คณิตศ�สตร์ เล่ม 1 98 

569-852-6 คณิตศ�สตร์ เล่ม 2 105

 569-857-1 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 115 

569-858-8 เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 80

569-864-9 สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม 120

567-808-5 สุขศึกษ�และพลศึกษ� 112

547-848-7 ดนตรี-น�ฏศิลป์ 85

510-803-2 ทัศนศิลป์ 62

569-872-4 ก�รง�นอ�ชีพ 78  

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

538-841-0 เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ ป.6 95

508-806-8 Drawing and Painting เล่ม 6 220

366-168-6 สนุกกับวิทย�ศ�สตร์ เล่ม 6 240

521-824-3 สมุดบันทึกกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์ ป.6 15

265-226-5 บันทึกรักก�รอ่�น 12

510-813-1 คัดล�ยมือ เล่ม 6 34

523-809-8 คัดอังกฤษ เล่ม 6 34

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

ส่วนลด

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน 

ป.6

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51อญ.
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พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี  ชุดกิจกรรม

 ออกแบบกจิกรรมก�รเรยีนรูเ้น้นสร้�งเสรมิพฒัน�ชวีติต�มนโนบ�ยกระทรวงศกึษ�ธกิ�รทีใ่ห้ใช้กจิกรรม

ลูกเสือ-เนตรน�รี เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒน�ศักยภ�พตนเอง ด้�นร่�งก�ย สติปัญญ� จิตใจ 

มีระเบียบวินัย คว�มเสียสละ คว�มส�มัคคี ก�รบำ�เพ็ญตนเพื่อส่วนรวมต�มวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ

แห่งช�ติ

 หนังสือชุดนี้ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือที่มีคว�มหล�กหล�ยน่�สนใจเพื่อกระตุ้นให้รู ้จักเอ�ตัวรอด 

ในสถ�นที่และสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วันในปัจจุบัน 

 *สะดวกในก�รจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่�งมีศักยภ�พม�กยิ่งขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-6
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ลูกเสือ 

เนตรนารี



สำ�หรับครูผู้สอน

ต่อตนเอง

ต่อผู้อื่น

ผลที่เกิดขึ้น

ลูกเสือสามัญและเนตรนารีสามัญปฏิญาณตนตามคำาปฏิญาณของลูกเสือสามัญ

ให้ถูกต้องกับผู้กำากับลูกเสือ

ลกูเสอืสามญัและเนตรนารสีามญัทอ่งกฎของลกูเสอืสามญัทัง้ 10 ขอ้ กบัผูก้ำากบั

ลูกเสือ จากนั้นสรุปความรู้เกี่ยวกับกฎของลูกเสือสามัญลงในแผนภาพ

ลูกเสือสามัญและเนตรนารีสามัญสำารวจการแต่งกายของตนเองและเพื่อน โดย

เปรียบเทียบเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบของลูกเสือสามัญ 

และเนตรนารีสามัญ

1.

2.

3.

กิจกรรม 
คำ�ปฏิญ�ณ กฎ และเครื่องแบบก�รแต่งก�ย

ต่อตนเอง

ต่อผู้อื่น

กฎของลูกเสือสามัญ
10 ข้อ

ผลที่เกิดขึ้น

(1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ และซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณ

3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำาตนให้เป็นประโยชน์ 

และช่วยเหลือผู้อื่น

4.ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้อง

กับลูกเสืออื่นทั่วโลก

5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

7. ลกูเสอืเชือ่ฟงัคำาสัง่ของบดิามารดา และผูบ้งัคบับญัชา

ด้วยความเคารพ

8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก

9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ)

               (เป็นคนมีระเบียบวินัย 
มีจิตใจเมตตา กรุณา)

              (สังคมมีความสงบสุข 
มีความสามัคคีในหมู่คณะ)

(ตัวอย่างคำาตอบ)

   ( ไ ม่ เ ป็ น ที่ รั ก ข อ ง ผู้
พบเห็น  ขาดความมีระเบียบวินัย
เห็นแก่ตัว)

   ( สั ง ค ม ไ ม่ ส ง บ สุ ข 
ไม่มีความสามัคคี บ้านเมืองไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย)

ถ้าปฏิบัติ

ถ้าไม่ปฏิบัติ

ลูกเสืิอ-เนตรนารี (สามัญ) ป.464

5

2

4

3

1

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

570-888-1 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ลูกเสือสำ�รอง ด�วดวงที่ 1 ป.1 78

570-889-8 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ลูกเสือสำ�รอง ด�วดวงที่ 2 ป.2 78

570-890-4 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ลูกเสือสำ�รอง ด�วดวงที่ 3 ป.3 64

570-891-1 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ลูกเสือส�มัญ ลูกเสือตรี ป.4 68

570-892-8 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ลูกเสือส�มัญ ลูกเสือโท ป.5 78

570-893-5 กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน ลูกเสือส�มัญ ลูกเสือเอก ป.6 80

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี  

ยกระดับสู่การสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังระเบียบวินัยเพื่อให้เยาวชนเติบโต

เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
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ชุดกิจกรรม การเรียนรู้บูรณาการ ชั้น ป.1-6

ก้าวทันประเทศไทย 4.0 

และโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

ด้วยสะเต็มศึกษา

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

545-840-3 ชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร STEM ป.1 49

545-841-0 ชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร STEM ป.2 49

545-842-7 ชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร STEM ป.3 49

545-843-4 ชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร STEM ป.4 49

545-844-1 ชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร STEM ป.5 49

545-845-8 ชุดกิจกรรมก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร STEM ป.6 49

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง

หรือสถานการณ์จำาลอง

ผ่านการลงมือปฏิบัติ
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รายวิชาพื้นฐาน

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ
ระดับ

ชั้น
เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ประวัติศาสตร์

052-721-2 หนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�น ประวัติศาสตร์ ป.1 29

051-264-5 หนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�น ประวัติศาสตร์ ป.2 39

054-655-8 หนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�น ประวัติศาสตร์ ป.3 36

052-724-3 หนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�น ประวัติศาสตร์ ป.4 35

051-270-6 หนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�น ประวัติศาสตร์ ป.5 39

051-273-7 หนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�น ประวัติศาสตร์ ป.6 42

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

คู่มือครู
วิธีสอนมีประสิทธิภาพ ความรู้เพิ่มเติม

น่าสนใจ เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน

แผนการจัดการเรียนรู้

รายหน่วยและรายชั่วโมงแท้ Backward Design อย่างสมบูรณ์

หนังสือประวตศาสตร์ั ิ
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รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น เล่มละ จำานวน รวมเงิน

หน้าที่พลเมือง

052-852-3 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1 ป.1 50

052-853-0 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2 ป.2 50

052-854-7 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3 ป.3 50

052-855-4 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 4 ป.4 60

052-857-8 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5 ป.5 60

052-856-1 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 6 ป.6 60

539-829-7 หนังสือกิจกรรม ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1 ป.1 52

539-830-3 หนังสือกิจกรรม ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2 ป.2 52

539-831-0 หนังสือกิจกรรม ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3 ป.3 52

539-832-7 หนังสือกิจกรรม ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 4 ป.4 52

539-833-4 หนังสือกิจกรรม ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5 ป.5 52

539-834-1 หนังสือกิจกรรม ร�ยวิช�เพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 6 ป.6 52

อาเซียนศึกษา

052-035-0 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1 32

052-034-3 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2 36

052-033-6 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3 32

052-032-9 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4 40

052-031-2 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5 40

052-030-5 หนังสือเรียน ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6 40

522-897-6 กิจกรรมพัฒน�ก�รคิด ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1 38

522-898-3 กิจกรรมพัฒน�ก�รคิด ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2 42

522-899-0 กิจกรรมพัฒน�ก�รคิด ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3 45

523-801-2 กิจกรรมพัฒน�ก�รคิด ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4 48

523-802-9 กิจกรรมพัฒน�ก�รคิด ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.5 45

523-803-6 กิจกรรมพัฒน�ก�รคิด ร�ยวิช�เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6 48

คู่มือครู

วิธีสอนมีประสิทธิภาพ ความรู้เพิ่มเติม

น่าสนใจ เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน

แผนการจัดการเรียนรู้

รายหน่วยและรายชั่วโมงแท้ 

Backward Design อย่างสมบูรณ์

พัฒนาเด็กไทย

สู่อาเซียนและสากล
สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

นำ�เสนอเนื้อหาอาเซียนที่ทันสมัย
กิจกรรมก�รเรียนรู้เน้นทักษะ
คิดวิเคร�ะห์ด้วยแผนภาพและคำาถาม
แบบทดสอบอาเซียน เน้นคำ�ถ�ม
พัฒน�กระบวนก�รคิด 
สอดแทรกภาษาอาเซียนพาเพลิน 
ให้คว�มรู้เกี่ยวกับภ�ษ�อ�เซียนในชีวิตประจำ�วัน 

รายวิชาเพิ่มเติม

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หน้าที่พลเมือง อาเซียนศึกษา&
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คู่มือครูหนังสือ

Grammar Clever English

Teacher’s Book with Key

Grammar Clever English

หนังสือเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

547-828-9 หนังสือเสริมภ�ษ�อังกฤษ Grammar Clever English 1 60

547-829-6 หนังสือเสริมภ�ษ�อังกฤษ Grammar Clever English 2 52

547-830-2 หนังสือเสริมภ�ษ�อังกฤษ Grammar Clever English 3 66

547-831-9 หนังสือเสริมภ�ษ�อังกฤษ Grammar Clever English 4 72

547-832-6 หนังสือเสริมภ�ษ�อังกฤษ Grammar Clever English 5 86

547-833-3 หนังสือเสริมภ�ษ�อังกฤษ Grammar Clever English 6 88

ผู้แต่ง : ราณีและณฤทธิ์ แก้วรุ่งเรือง รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

ปูพื้นฐานที่ดีสำ�หรับคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รอ่�น 
และก�รเขียนต�มจุดเน้นในก�รพัฒน�ผู้เรียนของ สพฐ.

อธบิายและทบทวนไวยากรณ์ภาษาองักฤษระดบัชัน้ประถมศกึษา
ได้อย่�งแม่นยำ� เพือ่ให้นำ�ไปใช้สือ่ส�รได้ต�มวยัอย่�งคล่องแคล่ว

แก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กระดับชั้นประถมศึกษ�ให้
ส�ม�รถอ่�นภ�ษ�อังกฤษได้ และอ่�นได้อย่�งมั่นใจ

เพิ่มพูนความสนุกในการเรียนรู้ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษ�ให้สูงขึ้น
มีแบบทดสอบการเรียนรู้สำ�หรับภ�คเรียนที่ 1 และ 2 ให้ใช้
ประเมินผลได้สะดวก 

เตรยีมพร้อมสำาหรบับทเรยีนภาษาองักฤษในระดบัชัน้มธัยมศกึษ� 

มรีายการคำาศพัท์สำาหรบัแต่ละระดบัชัน้ เพือ่ให้ผูเ้รยีนใช้ทบทวน
ก่อนสอบ

สอดแทรกการนำาเสนอเทศกาลงานฉลองของไทยเป็น 
ภ�ษ�อังกฤษอย่�งง่�ย ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบ คว�มเหมือน/ 
คว�มแตกต่�งระหว่�งเทศก�ลง�นฉลองและประเพณีของ 
เจ้�ของภ�ษ�กับของไทย

สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติตามตัวชี้วัดในหลักสูตร 
แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551  

GRAMMARGRAMMAR
CLEVER ENGLISH
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จุดเด่น

S m a r t E n g l i s h
Smart English เป ็นหนังสือเรียน
ร�ยวิช�พื้นฐ�นภ�ษ�อังกฤษชุดใหม่  
ระดับประถมศึกษ�ปีที่  1-6 เนื้อห� 
มีคว�มเข ้�ใจง ่�ย เหม�ะกับบริบท 
ของเด็กไทย เน้นก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษ
เพื่อก�รสื่อส�ร (CLT) หนังสือเรียนยังคง 
ไว้ซึง่เนือ้ห�ก�รเรยีนภ�ษ�องักฤษครบทัง้ 
4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่�น และเขียน 
และยังมีก�รเพิ่มเติมก�รจดจำ�คำ�ศัพท์ 
และก�รอธิบ�ยไวย�กรณ์อย ่�งง ่�ย
เพื่ อ ให ้ เด็ ก ไทยเกิ ดทัศนคติที่ ดี ต ่ อ
ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษและส�ม�รถ 
นำ�ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน

●	 เนื้อห�ของบทเรียนเข้�ใจง่�ย และส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน

● หน่วยก�รเรียนรู้เป็นเรื่องร�วเนื้อห�ภ�ษ�อังกฤษที่เหม�ะกับเด็กไทย และเน้นก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 

  Communicative Language Teaching (CLT)

●  มีก�รเรียนคำ�ศัพท์ (Vocabulary) และไวย�กรณ์ (Grammar) ที่ทำ�ให้เข้�ใจง่�ย และทำ�ให้ก�รเรียนภ�ษ�อังกฤษเป็นเรื่องที่สนุกสน�น

 โดยผ่�นภ�พประกอบจริง ภ�พก�ร์ตูน พร้อมสอนไวย�กรณ์สั้น ๆ แต่เกิดคว�มเข้�ใจและจดจำ� และเกิดก�รนำ�ไปใช้ได้จริง

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

054-315-1 Smart English Student’s Book 1 125

054-316-8 Smart English Student’s Book 2 125

054-317-5 Smart English Student’s Book 3 125

054-318-2 Smart English Student’s Book 4 125

054-319-9 Smart English Student’s Book 5 125

054-320-5 Smart English Student’s Book 6 125

564-843-9 Smart English Workbook 1 98

564-844-6 Smart English Workbook 2 98

564-845-3 Smart English Workbook 3 98

564-846-0 Smart English Workbook 4 98

564-847-7 Smart English Workbook 5 98

564-848-4 Smart English Workbook 6 98

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Student’s book  Workbook  
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ใหม่
ล่าสุด

S m a r t E n g l i s h S m a r t E n g l i s h
Teacher’s book  Workbook  
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 หนังสือชุด “Guess What!” เป็นหนังสือระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-6 ที่ตรงกับ CEFR มาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Pre A1-A2

ที่เหม�ะสมและเพื่อเตรียมคว�มพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภ�ษ�อังกฤษผ่�นเรื่องร�วต่�งๆ (Story), เพลง (Song), 

ก�รอ่�นออกเสยีงภ�ษ�องักฤษ (Phonics) รวมถงึก�รสร้�งจนิตน�ก�ร โดยให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในชัน้เรยีนและเน้นก�รสนทน�ระหว่�งครแูละนกัเรยีน 

หนังสือเล่มนี้เหม�ะสมกับผู้เรียนที่ใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศหรือภ�ษ�ที่สองซึ่งอยู่ในระดับ A1-A2 ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำ�หนดให้นักเรียนที่จบ

ระดับชั้นประถมศึกษ�ควรจะมีทักษะภ�ษ�อังกฤษอย่�งน้อย A2

 หนังสือชุดนี้มีคว�มสอดคล้องกับข้อสอบ Starter, Mover และ Flyerที่ทำ�ขึ้นโดยศูนย์ข้อสอบชั้นนำ�ของโลก คือ Cambridge English Language 

Assessment (CELA) ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งม�ตรฐ�นก�รใช้ภ�ษ�ในระดับส�กล CEFR

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

660-048-1 Guess What! Pupil’s Book 1 120

660-050-4 Guess What! Pupil’s Book 2 120

660-053-5 Guess What! Pupil’s Book 3 120

660-055-9 Guess What! Pupil’s Book 4 120

660-057-3 Guess What! Pupil’s Book 5 120

660-059-7 Guess What! Pupil’s Book 6 120

660-049-8 Guess What! Activity Book 1 86

660-052-8 Guess What! Activity Book 2 86

660-054-2 Guess What! Activity Book 3 86

660-056-6 Guess What! Activity Book 4 86

660-058-0 Guess What! Activity Book 5 86

660-060-3 Guess What! Activity Book 6 86

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

เป้าหมายการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

เนื้อห�ของหนังสือ Guess What! มีคว�มสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ภ�ษ�ต่�งประเทศ ต�มม�ตรฐ�น

หลักสูตรแกนกล�ง’ 51 พร้อมทั้ งปลูกฝั งคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์และเสริมสร้�งเจตคติที่ดีต่อภ�ษ�

Guess What!
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ส่วนประกอบของหนังสือชุด Guess What! ป.1-6

1. หนังสือเรียน Pupil’s book

2. แบบฝึกหัด Activity book

3. คู่มือครูหนังสือเรียน

4. CD แผนการสอน

5. Teacher’s book CD คู่มือครูฉบับภาษาอังกฤษ

6. Presentation Plus DVD-Rom

7. Teacher’s Resource and Test CD-Rom

8. Class Audio CDs 
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ใบประกันคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ของส�ำนักพิมพเอกชน

	 แบบฝึกหัด	 รายวิชาพื้นฐาน	 ภาษาอังกฤษ	 Guess	What!	 1	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 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	 Susan	Rivers

  ผู้ตรวจ	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา	บูรณ์สิริจรุงรัฐ

								 	 	 2.	 อาจารย์ชัญญา	ซัจเดว์

									 	 	 3.	 Gregory	J.Raymond

       บรรณำธิกำร	 อาจารย์อารี	ณ	น่าน

	 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

(ดร.ศักดิ์สิน	โรจน์สราญรมย์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด

รำคำ 86 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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Activity Book 1

Susan Rivers

แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

รำคำ 86 บำท
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ใบประกันคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ของส�ำนักพิมพเอกชน

	 แบบฝึกหัด	 รายวิชาพื้นฐาน	 ภาษาอังกฤษ	 Guess	What!	 3	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 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 Lynne	Marie	Robertson

  ผู้ตรวจ	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา	บูรณ์สิริจรุงรัฐ

								 	 	 2.	 อาจารย์ชัญญา	ซัจเดว์

									 	 	 3.	 Gregory	J.Raymond

       บรรณำธิกำร	 อาจารย์อารี	ณ	น่าน

	 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

(ดร.ศักดิ์สิน	โรจน์สราญรมย์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด

รำคำ 86 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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รำคำ 86 บำท

Activity Book 3

Lynne Marie Robertson

แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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ใบประกันคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ของส�ำนักพิมพเอกชน

	 แบบฝึกหัด	 รายวิชาพื้นฐาน	 ภาษาอังกฤษ	 Guess	What!	 5	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 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 Lynne	Marie	Robertson

  ผู้ตรวจ	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา	บูรณ์สิริจรุงรัฐ

								 	 	 2.	 อาจารย์ชัญญา	ซัจเดว์

									 	 	 3.	 Gregory	J.Raymond

       บรรณำธิกำร	 อาจารย์อารี	ณ	น่าน

	 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

รำคำ 86 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	

รำคำ 86 บำท

แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

(ดร.ศักดิ์สิน	โรจน์สราญรมย์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด
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Activity Book 5

Lynne Marie Robertson
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ใบประกันคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ของส�ำนักพิมพเอกชน

	 แบบฝึกหัด	 รายวิชาพื้นฐาน	 ภาษาอังกฤษ	 Guess	What!	 2	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 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	 Susan	Rivers

  ผู้ตรวจ	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา	บูรณ์สิริจรุงรัฐ

								 	 	 2.	 อาจารย์ชัญญา	ซัจเดว์

									 	 	 3.	 Gregory	J.Raymond

       บรรณำธิกำร	 อาจารย์อารี	ณ	น่าน

	 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

(ดร.ศักดิ์สิน	โรจน์สราญรมย์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด

รำคำ 86 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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Susan Rivers

Activity Book 2

รำคำ 86 บำท

แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
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ใบประกันคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ของส�ำนักพิมพเอกชน

	 แบบฝึกหัด	 รายวิชาพื้นฐาน	 ภาษาอังกฤษ	 Guess	What!	 4	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 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 Lynne	Marie	Robertson

  ผู้ตรวจ	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา	บูรณ์สิริจรุงรัฐ

								 	 	 2.	 อาจารย์ชัญญา	ซัจเดว์

									 	 	 3.	 Gregory	J.Raymond

       บรรณำธิกำร	 อาจารย์อารี	ณ	น่าน

	 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

(ดร.ศักดิ์สิน	โรจน์สราญรมย์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด

รำคำ 86 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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ใบประกันคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ของส�ำนักพิมพเอกชน

	 แบบฝึกหัด	 รายวิชาพื้นฐาน	 ภาษาอังกฤษ	 Guess	What!	 6	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 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	 Susan	Rivers

  ผู้ตรวจ	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา	บูรณ์สิริจรุงรัฐ

								 	 	 2.	 อาจารย์ชัญญา	ซัจเดว์

									 	 	 3.	 Gregory	J.Raymond

       บรรณำธิกำร	 อาจารย์อารี	ณ	น่าน

	 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

รำคำ 86 บำท
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(ดร.ศักดิ์สิน	โรจน์สราญรมย์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด
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Susan Rivers
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สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.) ส�ำนักพิมพ บริษัทพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.) จ�ำกัด
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 หนังสือชุด “Guess What!” เป็นหนังสือระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-6 ที่ตรงกับ CEFR มาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Pre A1-A2

ที่เหม�ะสมและเพื่อเตรียมคว�มพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภ�ษ�อังกฤษผ่�นเรื่องร�วต่�งๆ (Story), เพลง (Song), 

ก�รอ่�นออกเสยีงภ�ษ�องักฤษ (Phonics) รวมถงึก�รสร้�งจนิตน�ก�ร โดยให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในชัน้เรยีนและเน้นก�รสนทน�ระหว่�งครแูละนกัเรยีน 

หนังสือเล่มนี้เหม�ะสมกับผู้เรียนที่ใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศหรือภ�ษ�ที่สองซึ่งอยู่ในระดับ A1-A2 ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำ�หนดให้นักเรียนที่จบ

ระดับชั้นประถมศึกษ�ควรจะมีทักษะภ�ษ�อังกฤษอย่�งน้อย A2

 หนังสือชุดนี้มีคว�มสอดคล้องกับข้อสอบ Starter, Mover และ Flyerที่ทำ�ขึ้นโดยศูนย์ข้อสอบชั้นนำ�ของโลก คือ Cambridge English Language 

Assessment (CELA) ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งม�ตรฐ�นก�รใช้ภ�ษ�ในระดับส�กล CEFR

  บทเรียนในหนังสือออกแบบม�เพ่ือพัฒน�ผู้เรียนต�มกรอบม�ตรฐ�นคว�มส�ม�รถ 
ท�งภ�ษ�อังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภ�พยุโรป (Common European Framework of Reference 
for Languages: CEFR) ซ่ึงมุ่งเน้นในก�รพัฒน� “ทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ (English Proficiency)”

ผู้สอนอ�จใช้คำ�ถ�ม กิจกรรม หรือสื่อที่ก่อให้เกิดคว�มสงสัยของผู้เรียน ซึ่งนำ�ไปสู่  
คว�มกระตือรือร้นในก�รเรียนรู้เรื่องใหม่ที่อ�จมีฐ�นม�จ�กคว�มรู้เดิมและใช้คว�มรู้
นั้นค�ดคะเนคำ�ตอบที่อ�จเกิดขึ้น

      ขัน้ทีผู่ส้อนจะกล�ยเปน็ผูอ้ำ�นวยคว�มสะดวก (Facilitator) คอยใหค้ำ�แนะนำ�
และสร้�งบรรย�ก�ศในก�รเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่�งผู้สอนกับผู้เรียน

ผู้เรียนจะว�งแผนเพื่อศึกษ�และรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย จ�กนั้นจึงนำ�ข้อมูล
ที่ได้ม�วิเคร�ะห์เพื่อให้ได้คำ�ตอบที่ต้องก�ร

      ผูเ้รยีนจะนำ�คำ�ตอบทีไ่ดม้�สร�้งเปน็คำ�อธบิ�ยของตนเองและนำ�เสนอ
ผลง�นต่อชั้นเรียน จ�กนั้นครูจะเชื่อมโยงสรุปผลของนักเรียนกับส�ระที่ครูเตรียมม�

    ผู้เรียนจะนำ�คว�มรู้ที่ได้ม�ทำ�แบบฝึกเสริมสร้�งทักษะอย่�งเข้�ใจ 
พร้อมทั้งเป็นก�รทบทวนคว�มรู้ให้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น

นักเรียนนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ สร้�งผลง�นต�มคว�มสนใจ

          มีม�ตรฐ�นก�รเสริมทักษะและกระบวนก�รคิด
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน O-NET

        แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รจดัก�รเรยีน
ก�รสอน ทั้งในด้�นกลวิธีก�รสอน ก�รเลือกใช้สื่อ และก�รเลือกกิจกรรม

         ในแต่ละหน่วยก�รเรียนรู้ ผู้สอนส�ม�รถบูรณ�ก�รเนื้อห�

กับก�รจัดก�รเรียนรู้ประช�คมอ�เซียน พร้อมทั้งเสริมกิจกรรมก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�
และเตรียมคว�มพร้อมในฐ�นะพลเมืองไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของประช�คมอ�เซียน

CEFR

Construction of the New Knowledge

Interaction

Process of Learning

Presentation

Practice

Production

แนวข้อสอบ O-NET

เสริมศักยภาพครู

บูรณาการอาเซียน

Guess What!
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NEW 
EXPRESS 
ENGLISH

ทุกโรงเรียนเรียกหาแต่ NEW EXPRESS ENGLISH เท่านั้น

คำาสั่งภาษาอังกฤษ

มีคำาแปลภาษาไทย

ให้เข้าใจได้ง่าย

กิจกรรมการเรียนรู้

เน้นการฝึกทักษะทางภาษา

ที่หลากหลาย

และให้ผู้เรียน

คิดวิเคราะห์

ท้ายเล่มมีคลังคำาศัพท์

รายหน่วย มีคำาอ่าน

และคำาแปล

ฝึกเขียนและอ่านคำาศัพท์

ด้วยกิจกรรมอ่านคล่อง

เขียนคล่อง

มีแบบทดสอบท้ายหน่วย 

(Unit Test) ทุกหน่วย

เพื่อทบทวน

เมื่อจบบทเรียน

สรุปหลักไวยากรณ์

เป็นภาษาไทย

พร้อมตัวอย่าง ละเอียด 

เข้าใจง่าย

มีตัวอย่าง

โครงงานภาษาอังกฤษ

ที่ชนะเลิศระดับประเทศ

สำาหรับเป็นแนวทาง

ให้ครูและผู้เรียน

เนื้อหาตรงตามสาระ

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด และสาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

ในหลักสูตร

มีใบงาน (Worksheets) 

ทุกหน่วย 

พร้อมเกณฑ์การประเมิน

ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ

ได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา 

แก้ ไขปัญหาทุกรูปแบบ 

ให้กับครูไทย

ที่สอนภาษาอังกฤษ

รวมเนื้อหา กิจกรรม 

แบบทดสอบ 

และใบงานในเล่มเดียวกัน

อย่างสมบูรณ์

รวมกิจกรรม

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียนครบถ้วน

สุดยอดหนังสือ

ใช้ดีเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนสูงสุด

สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่สุด
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รี เขตดุ
สิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999
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พร้อมเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง’ 51

แผนการสอนรายชั่วโมง

นำ�เสนอเนื้อห� โดยเน้นก�รสอน
ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร (CLT)

ใช้กระบวนก�รแบบ 3P 
ตรงต�มส�ระก�รเรียนรู้หลักสูตรแกนกล�ง
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551

เฉลยคำ�ตอบของหนังสือเรียน
และแบบทดสอบท้�ยหน้�ทุกข้อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยแนวข้อสอบ
O-NET

รอบรู้อ�เซียน เกร็ดคว�มรู้ 
และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 
เน้นก�รฝึกทักษะที่หล�กหล�ย
และทักษะก�รคิด (Thinking Skills)

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

508-810-5 NEW Express English 1 (Activity Book) 98

508-811-2 NEW Express English 2 (Activity Book) 98

508-812-9 NEW Express English 3 (Activity Book) 98

508-813-6 NEW Express English 4 (Activity Book) 98

508-814-3 NEW Express English 5 (Activity Book) 98

508-815-0 NEW Express English 6 (Activity Book) 98

312-036-7 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ New Express English 1 120

312-044-2 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ New Express English 2 120

312-053-4 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ New Express English 3 120

312-058-9 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ New Express English 4 140

312-061-9 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ New Express English 5 160

312-067-1 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ New Express English 6 140

054-225-3 CD-Rom แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ New Express English 1-6 1,440

050-292-9 NEW Express English Class Audio CD 1-6 1,440

570-849-2 DVD-Rom แผนก�รจัดก�รเรียนรู้  NEW Express English 1-3 200 ชม./ปี 2,880

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Free

Free

ใหม่ล่าสุด
แผนการจัดการเรียนรู้ 200 ชม./ปี

ป.1-3

NEW EXPRESS ENGLISH

สุดยอด

คู่มือครูหนังสือเรียน 
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www.iadth.com

โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

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

เจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่�นร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
หรอืตดิตอ่โดยตรงที ่ สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ (พว.)

ทางสถาบันฯ จะส่งหนังสือไปให้ท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำาหรับการชำาระเงิน 

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

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

สั่งก่อน

ขายก่อน

ส่งก่อน

ชำาระเงินภายหลัง

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

เน้นผู้เรียน มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ
พฟภมยรลวศษสหฬอฮกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ
พฟภมยรลวศษสหฬอฮกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYz


