
บ่มเพาะค่านิยมหลัก 12 ประการ

เน้นการเพิ่มผลผลิต สร้างนวัตกรรม

พัฒนาศักยภาพในฐานะประชาคมอาเซียน

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ 
ในการผลิตกำาลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ก้าวทันประเทศไทย 4.0 
และโลกแห่งศตวรรษที่ 21

รายการวัสดุสิ่งพิมพ์และพัฒนาห้องสมุด 

2563ใบสั่งซื้อ ระดับอาชีวศึกษา

• ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ
• เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่านหรือติดต่อ 
 โดยตรงที่ 
 สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด 
 1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  
 กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย),  
 0-2241-8999 แฟกซ์: ทุกหมายเลข, 
 แฟกซ์อัตโนมัติ: 0-2241-4131, 0-2243-7666 
 website: www.iadth.com 
 E-mail: iad_archeewa@hotmail.com

ส่วนลดมาตรฐาน 
ท่านสามารถสั่งซื้ิอหนังสือได้ที่...

เพื่อประโยชน์สูงสุด

• หนังสือซํ้า คืน/เปลี่ยนได้

• หนังสือชํารุด คืน/เปลี่ยนได้
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ห้องสมุดระดับอาชีวศึกษา
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	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน

978-616-2943-24-9  รวมโครงการพระราชด�าริ
 เกษตรแบบผสมผสาน

140

 978-974-3007-53-8  ตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 159

 978-616-2943-31-7  ตามรอยพ่อหลวง 140

 978-974-7599-11-4  สมุนไพรตามแนวพระราชด�าริ 160

 978-616-05-4415-8  เศรษฐศาสตร์พอเพียง 128

 978-974-6422-91-8  ข้าวกล้องงอก
 สูตรน�้าข้าวกล้องขึ้นโต๊ะเสวย

150

 978-611-7172-00-7  นวัตกรรมใหม่ ปุ๋ยไทย
 สูตรลับเฉพาะใช้แทนปุ๋ยเคมี 100%

99

 978-616-7264-71-4  วิถีชาวบ้านการเกษตร 99

 978-974-3499-75-3  ธรรมาธิปไตย ว.วชิรเมธี 145

 978-616-7264-97-4  ทันโลกการเกษตร 90

 978-616-2760-20-4  ติดตั้ง ล้าง ซ่อม เครื่องปรับอากาศ 100

 978-616-2760-19-8  ช่างคอมซ่อมเองได้ 100

 978-616-7159-63-8  สมุนไพรคู่มหัศจรรย์ ยอ-มะรุม 140

 978-616-2760-39-6  ห่างภัย ไกลโรค 100

 978-616-2760-21-1  ศาสตร์แห่งการบ�าบัดสุขภาพ 90

 978-974-9144-91-6  กลยุทธ์ชีวิตพิชิตความส�าเร็จ 200

 978-974-1338-04-7  โรคภัยใกล้ตัว เกิดได้ก็แก้ได้ 135

 978-974-9018-78-1  เรื่องของก�าลังใจ...ไม่ใช่จักรยาน 260

 978-974-9158-45-6  วัวสีม่วง 195

 978-974-9056-78-3  The One Minute Father (คุณพ่อ 1 นาที) 160

 978-974-9141-01-4  การขอโทษ 1 นาที 170

 978-974-9452-03-5  สุดยอด 24 กฎทอง นักขายมืออาชีพ 250

 978-974-9398-95-1  วรรณกรรมสาระน่ารู้
 เลโอนาร์โด ดา วินชี

115

 978-974-9398-94-4  วรรณกรรมสาระน่ารู้
 มาร์โค โปโล

115

 978-616-2942-98-3  สมุนไพรหลายขนาน หญ้ารีแพร์ ฮี๋ยุ่ม
 ปอกะบิดพิชิตเบาหวาน

100

 978-616-2942-97-6  เลี้ยงกบคอนโด ร่วมกับ...ปลาดุก 100

 978-616-2942-99-0  เทคนิคการผลิต มะนาวนอกฤดู
 หน่อไม้ฝรั่งปลอดสาร

100

 978-616-2943-05-8  พืชล�้ายุค...ปลูกไร้ดิน 140

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมพงษ์ บัวแย้ม

สมพงษ์ บัวแย้ม

สมพงษ์ บัวแย้ม

สมพงษ์ บัวแย้ม

ศนัสนย์ี วชัราภรณ์

โรจนา ชมนารถ

ชมนารถ (แปล)

อศิรา วนัส

ณัฐาภรณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา (แปล)

สมพงษ์ บัวแย้ม

ภณภสัตร์ อคัรทรพัย์เดโช

พระมหาวฒุชิยั (ว. วชริเมธี)

น.พ.พนติย์ จิวะนนัทประวัติ

เกรกิฤทธิ ์นานา (แปล)

วรรธนา วงษ์ฉตัร (แปล)

พินิจ จันทร และคณะ

สมชาย ขจรศกัดิช์ยั
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 978-616-2943-04-1  เทคนิคการเลี้ยง ไก่ด�าภูพาน 140

 978-616-2943-01-0  การเลี้ยงกุ้งขาว แวนนาไม 100

 978-616-2943-09-6  เกษตรพอเพียง ท�ากิน 1 ไร่ได้เงินแสน 140

 978-616-2943-08-9  ทูอินวัน แบบ : บ้านดิน 140

 978-616-2943-13-3  น�้าหมักท�าเอง จากสมุนไพรธรรมชาติ 140

 978-616-2943-12-6  มะม่วง...มะนาวนอกฤดู 140

 978-616-2943-17-1  น�้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยท�าเอง 140

 978-616-2943-16-4  เพาะเห็ด ปุ๋ย 140

 978-616-2943-25-6  เกษตรชาวบ้าน ไก่สายเลือดใหม่
 เป็ด-ห่าน เลี้ยงง่ายโตวัย

140

 978-616-9231-91-2  ปุ๋ยช่วยชาวบ้าน ปุ๋ยฟื้นฟูดิน 140

 978-616-9231-90-5  การเพาะฟาร์มเห็ด 140

 978-616-2943-20-1  สมุนไพรรักษาโรค 140

 978-616-2943-21-8  การปลูกยางพาราและปาล์มน�้ามัน 140

 978-616-2943-19-5  หมูหลุม หมูสมุนไพร เลี้ยงกบ 140

 978-616-2943-27-0  อาชีพ 108 เพิ่มรายได้ แนะเส้นทางท�าเงิน 140

 978-616-2943-29-4  รู้เฟื่องเรื่องหมา 140

 978-974-6146-70-8  ถอดรหัสหัวใจก�าจัดไขมันตัวร้าย
 ที่คอยไล่ล่าคุณ

79

 978-974-1035-16-8  ถอดรหัสเบาหวาน 69

 978-611-7172-01-4  108 เมนูเพื่อสุขภาพอาหารสมุนไพร 135

 978-616-7264-12-7  การปลูกผักหวาน-การเพาะเห็ด 99

 978-616-7264-11-0  สืบสานมรดกไทยสมุนไพรพื้นบ้าน 99

 978-974-0437-77-2  เกษตรแนวใหม่ มะเดื่อหวาน 110

 978-974-4012-33-3  เกษตรแนวใหม่ เกษตรกรรมท�าเงิน 99

 978-616-05-0817-4  สร้างโอกาสในวิกฤต สร้างชีวิตที่ดีด้วยตัวคุณเอง 155

 978-616-2943-30-0  การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 140

 978-616-7520-59-9  ค�าพังเพย สุภาษิต และคติสอนใจภาษาจีน 180

 978-616-05-0403-9  โลกร้อน เล่ม 1 460

 978-616-05-0404-6  โลกร้อน เล่ม 2 420

 978-616-05-0405-3  ก่อนที่น�้าจะหมดจากโลก เล่ม 1 460

 978-616-05-0406-0  ก่อนที่น�้าจะหมดจากโลก เล่ม 2 420

 978-616-05-0407-7  ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ เล่ม 1 + CD 620

	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน

สมพงษ์ บัวแย้ม

สมพงษ์ บัวแย้ม

สมพงษ์ บัวแย้ม

สมพงษ์ บวัแย้ม และเฉลมิชยั ธรรมรงค์วงษ์วทิย์

รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย

ส�านกัพมิพ์แสนศริิ

เกลนน์ เมอร์ฟี,
อัลัน ดายเออร์

กัญญาวีร์ สามลทา

จรณีุ ศริเิทพทรงกลด
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 978-616-05-0807-5  โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก 420

 978-616-05-0808-2  เทคโนโลยีอวกาศ    460

 978-616-05-0809-9  สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ 460

 978-616-05-0810-5  ชีวิตสัตว์ 460

 978-616-05-0811-2  มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ 460

 978-616-05-0812-9  ประวัติศาสตร์โลก 460

 978-616-05-0813-6  มนุษย์กับสังคมโลก 460

 978-616-05-0814-3  ศิลปะกับคุณภาพชีวิต 460

 978-616-05-0815-0  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 460

 978-616-05-0816-7  การติดต่อสื่อสาร 420

 978-616-05-0797-9  โลกของเรา 420

 978-616-05-0798-6  ต้นไม้ของโลก 460

 978-616-05-0799-3  โลกของสัตว์ 460

 978-616-05-0800-6  ท�าไมไดโนเสาร์สูญพันธ์ุ 460

 978-616-05-0801-3  รอบรู้รอบโลก 460

 978-616-05-0802-0  ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ 460

 978-616-05-0803-7  สุขภาพกับร่างกาย 460

 978-616-05-0804-4  พลังแห่งวิทยาศาสตร์ 460

 978-616-05-0805-1  ส�ารวจอวกาศ 460

 978-616-05-0806-8  มนุษย์กับเครื่องจักร 420

 978-974-9400-56-2  ดาวเคราะห์โลก เล่ม 1 580

 978-974-9400-57-9  สิ่งมีชีวิต เล่ม 2 580

 978-974-9420-05-8  ชีววิทยามนุษย์ เล่ม 3 580

 978-974-9400-58-6  เคมีและธาตุ เล่ม 4 580

 978-974-9400-59-3  วัสดุและเทคโนโลยี เล่ม 5 580

 978-974-9420-00-3  แสงและพลังงาน เล่ม 6 580

 978-974-9420-01-0  แรงและการเคลื่อนที่ เล่ม 7 580

 978-974-9420-02-7  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 8 580

 978-974-9420-03-4  อวกาศและเวลา เล่ม 9 580

 978-974-9420-04-1  การอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม เล่ม 10 580

 978-974-9925-30-0  สิ่งประดิษฐ์ 260

 978-974-9572-73-3  ไดโนเสาร์ 260

 978-974-9572-74-0  นก 260

	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน

เสาวนติย์ อรณุ (แปล)

เสาวนติย์ อรณุ (แปล)

จริาภรณ์ ชาแก้ว (แปล)

สภุาวด ีอุดมชยัรศัม ี(แปล)

สภุาวด ีอุดมชยัรศัม ี(แปล)

ชนางรัก อิ่มส�าราญ (แปล)

ปนัดดา รุ่งเรืองรัตนกุล (แปล)

บุณฑริกา ทับเกตุ (แปล)

บุษบง โควินท์ (แปล)

บุษบง โควินท์ (แปล)

บุษบง โควินท์ (แปล)

รศ.ดร.สุนทร
โคตรบรรเทา (แปล)

จินตนา ใบกาซยีู (แปล)

สญัฉวี สายบัว (แปล)

รศ.ดร.สาลี่ เกี่ยวการค้า (แปล)

อุศนา ลาภประเสริฐพร (แปล)

ชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข (แปล)

ชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข (แปล)

ผศ.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล (แปล)
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 978-974-9595-95-4  การขนส่ง 260

 978-974-9595-77-0  ดาวเคราะห์โลก 260

 978-974-9572-75-7  ดาวและดาวเคราะห์ 260

 978-974-9595-78-7  อัศวินและปราสาท 260

 978-974-9595-94-7  อารยธรรมโบราณ 260

 978-974-7354-91-1  คอมพิวเตอร์ปัจจุบันและสู่อนาคต 190

 978-974-7354-88-1  การสื่อสารปัจจุบันและสู่อนาคต 190

 978-974-7354-85-0  แสงเลเซอร์ปัจจุบันและสู่อนาคต 190

 978-974-7354-92-8  อวกาศปัจจุบันและสู่อนาคต 190

 978-974-7354-89-8  การขนส่งปัจจุบันและสู่อนาคต 190

 978-974-7354-93-5  การแพทย์ปัจจุบันและสู่อนาคต 190

 978-974-7354-86-7  ดาวเทียมปัจจุบันและสู่อนาคต 190

 978-974-7354-94-2  พลังงานปัจจุบันและสู่อนาคต 190

 978-974-4423-94-8  สนุกกับวอลเลย์บอล 240

 978-974-4426-88-8  สนุกกับบริหารกาย 240

 978-974-4426-07-9  สนุกกับเกม 240

 978-974-4429-96-4  สนุกกับกรีฑา 1 240

 978-974-4429-97-1  สนุกกับกรีฑา 2 240

 978-974-4429-94-0  สนุกกับวอลเลย์บอลชายหาด 240

 978-974-9926-64-2  สนุกกับเซปักตะกร้อ 240

 978-974-4429-99-5  สนุกกับพลัง 240

 978-974-4429-98-8  สนุกกับฟุตซอล 240

 978-974-2655-05-1  สนุกกับบาสเกตบอล 240

 978-974-2655-06-8  สนุกกับฟุตบอล 1 240

 978-974-2655-07-5  สนุกกับฟุตบอล 2 240

 978-974-2655-08-2  สนุกกับฟุตบอล 3 240

 978-974-2659-95-0  สนุกกับว่ายน�้า 240

 978-974-1614-90-5  สนุกกับการป้องกันตัว 240

 978-616-05-0000-0  สนุกกับแบดมินตัน 1 240

 978-616-05-0001-7  สนุกกับแบดมินตัน 2 240

 978-616-05-2315-3  ก้าวทันอาเซียน 145

	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน

รศ.ดร.สุนทร
โคตรบรรเทา (แปล)

อุทัย สงวนพงศ์

ส�านกัพมิพ์เวลิด์คดิส์
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 978-974-7599-15-2  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลาง
 และขนาดย่อม

160

 978-616-05-3956-7  ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ 165

 978-974-7599-16-9  ความหลากหลายทางชีวภาพ 305

 978-616-05-3955-0  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 150

 978-974-7599-19-0  รวมพระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

160

 885-4515-15-894-5  บันทึกภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
 ครบ 60 ปี

180

 978-616-05-3117-2  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย 240

 978-616-05-2204-0  ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย 240

 978-616-05-3231-5  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 390

 978-616-05-0412-1  แอตลาสประเทศไทย รัฐกิจ รายจังหวัด 125

 978-616-05-0411-4  แอตลาสประเทศไทย กายภาพ รายจังหวัด 145

 978-616-05-0381-0  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ 130

 978-616-05-0383-4  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 180

 978-616-05-0382-7  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง 195

 978-616-05-0384-1  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันตก 115

 978-616-05-0386-5  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคใต้ 150

 978-616-05-0385-8  แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก 120

1901-6  แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 6 ภาค 6 แผ่น

3,300

1907-12  แผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 6 ภาค 6 แผ่น

3,300

 885-4515-22-880-8  แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพ
 และสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

580

 885-4515-22-881-5  แผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจ
 และสิ่งแวดล้อมประเทศไทย

580

1918  แผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจ
 และสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

550

1919  แผนที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร 550

 885-4515-21-838-0  แผนที่กายภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 580

 885-4515-21-839-7  แผนที่รัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 580

 885-4515-23-815-9  แผนที่ประเทศเมียนมา (กายภาพ) 580

 885-4515-23-813-5  แผนที่ประเทศลาว (กายภาพ) 580

	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน
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 885-4515-23-811-1  แผนที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (กายภาพ) 580

 885-4515-23-817-3  แผนที่ประเทศสิงคโปร์ (กายภาพ) 580

 885-4515-23-816-6  แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ (กายภาพ) 580

 885-4515-23-812-8  แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย (กายภาพ) 580

 885-4515-23-818-0  แผนที่ประเทศเวียดนาม (กายภาพ) 580

 885-4515-23-814-2  แผนที่ประเทศมาเลเซีย (กายภาพ) 580

 885-4515-23-810-4  แผนที่ประเทศกัมพูชา (กายภาพ) 580

 885-4515-40-897-2  แผนที่ประเทศเมียนมา (รัฐกิจ) 580

 885-4515-40-895-8  แผนที่ประเทศลาว (รัฐกิจ) 580

 885-4515-40-893-4  แผนที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (รัฐกิจ) 580

 885-4515-40-899-6  แผนที่ประเทศสิงคโปร์ (รัฐกิจ) 580

 885-4515-40-898-9  แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ (รัฐกิจ) 580

 885-4515-40-894-1  แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย (รัฐกิจ) 580

 885-4515-41-801-8  แผนที่ประเทศเวียดนาม (รัฐกิจ) 580

 885-4515-40-896-5  แผนที่ประเทศมาเลเซีย (รัฐกิจ) 580

 885-4515-40-892-7  แผนที่ประเทศกัมพูชา (รัฐกิจ) 580

 885-4515-21-828-1  แผนที่ประเทศไทย 550

 885-4515-21-831-1  แผนที่ภาคเหนือ 550

 885-4515-21-832-8  แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 550

 885-4515-21-833-5  แผนที่ภาคกลาง 550

 885-4515-21-834-2  แผนที่ภาคตะวันออก 550

 885-4515-21-835-9  แผนที่ภาคตะวันตก 550

 885-4515-21-836-6  แผนที่ภาคใต้ 550

 885-4515-21-837-3  แผนที่กรุงเทพมหานคร 550

 885-4515-21-829-8   แผนที่ประเทศไทย 550

 885-4515-21-830-4  แผนที่ภาคเหนือ 550

 978-616-05-3447-0  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 180

 978-616-05-3760-0  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมสู่การจัดการเรียนรู้ 
 วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

190

 978-616-05-3354-1  โครงงานบ่มเพาะค่านิยมหลัก 12 ประการ ด้วยกระบวนการ 
 GPAS 5 STEPs ผ่าน Project-based Learning 
 ระดับอาชีวศึกษา

225

 978-616-05-3810-2  การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรม
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

180

	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน
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โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช บรมนาถบพิตร

แสดงศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ผศ.ดร.ชาตร ีฝ่ายค�าตา และคณะ

ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์

ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า,
ผศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
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 978-974-7332-78-0  การพัฒนาการคิดของนักเรียนด้วยกิจกรรม
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

180

 978-974-7353-85-3  การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ 180

 978-974-7354-07-2  พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 225

 978-974-9400-35-7  วิธีวิทยาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์ ด้วยหลักการสอน 3S+I

220

 978-974-2653-71-2  ประมวลบทความ ปรับวิธีเรียน
 เปลี่ยนวิธีสอนวิทยาศาสตร์สู่ห้องเรียนแห่งการคิด

200

 978-974-0663-23-2  กลยุทธ์พัฒนาการคิด...ภูมิคุ้มกันในตนเอง 220

 978-611-05-0100-2  สอนวิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจด้วยกระบวนการ
 ออกแบบย้อนกลับ

225

 978-616-05-0427-5  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
 แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน เล่ม 1

200

 978-974-7598-77-3  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
 แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน เล่ม 2

190

 978-974-9925-19-5  วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 225

 978-974-9881-97-2  การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา 110

 978-974-9922-85-9  เมนูจานเด็ดแผนการจัดการเรียนรู้คัดสรร 220

 978-974-9925-58-4  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 200

 978-974-7641-63-9  แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 200

 978-974-0436-03-4  เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ด้วย Backward Design 220

 978-616-05-0705-4  การจัดการในชั้นเรียน : แนวทางปฏิบัติจริง 100

 978-974-2655-39-6  การเขียนหนังสือหรือต�าราและบทความ 200

 978-974-7598-81-0  วิจัยในชั้นเรียน : หลักการสู่การปฏิบัติ 150

 978-974-9641-16-3  เก้า ก้าว สู่ความส�าเร็จในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 และการสังเคราะห์งานวิจัย

125

 978-974-4424-64-8  การวิจัยการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 170

 978-974-9044-04-9  กระบวนการเรียนรู้ ความหมาย 
 แนวทางการพัฒนา และปัญหาข้องใจ

120

 978-974-7598-78-0  วิทยาการด้านการคิด 220

 978-974-9048-78-8  149 แบบฝึกคิดภาคปฏิบัติ 90

 978-974-9925-70-6  คิดเป็น สอนเป็น เรียนเป็น 75

	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน

ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า,
อ.จิต นวนแก้ว

ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า

รศ
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ร.
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ิมพ

ันธ
์ เด

ชะ
คุป

ต์

รศ.ดร.พมิพนัธ์
เดชะคุปต์
และคณะ

ดร.ทิศนา แขมมณี 
และคณะ

รศ.ทิศนา แขมมณี และคณะ

ดร.ทิศนา แขมมณี
และคณะ

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

รศ.ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วม

อ.ละเอียด จุฑานันท์

อ.วิมลศร ีสุวรรณรตัน์

ค�าหมาน คนไค

ดร.โกวทิ ประวาลพฤกษ์

ผศ.ล�าดวล ทองพรหม

ศ.ดร.สุชาติ โสมประยูร, รศ.วรรณี โสมประยูร
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 978-974-4424-58-7  การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
 กระบวนการคิดและการปฏิบัติ

110

 978-974-8831-35-0  108 วิธีคิดและประเมินพหุปัญญา 545

 978-974-8831-33-6  วิธีพัฒนาพหุปัญญาในห้องเรียน 545

 978-974-9925-78-2  BRAIN-BASED LEARNING การเรียนรู้
 ที่สอดคล้องกับการท�างานของสมอง
 และสร้างพหุปัญญาด้วยโครงงาน

265

 978-974-9380-83-3  108 วิธีวัดและประเมินพหุปัญญา 160

 978-974-7598-94-0  คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
 ทางการศึกษาเรื่องหลักการและเทคนิค
 การประเมินทางการศึกษา

220

 978-974-7353-84-6  การประเมินทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหา 160

 978-974-9640-70-8  การวัดและประเมินผลทางภาษา 180

 978-974-7639-82-7  คู่มือการจัดท�าแฟ้มต้นแบบ 72

 978-974-7639-71-1  คู่มือการประเมินผลโดยใช้แฟ้มผลงานดีเด่น 
 Portfolio Assessment

120

 978-974-7638-00-4  การศึกษาส�าหรับคนพิการในยุคโลกาภิวัตน์ 135

 978-974-7598-64-3  การศึกษาสาเหตุของปัญหาของนักเรียน
 และแนวทางการแก้ไขปัญหาในห้องเรียน

48

 978-974-7638-02-8  พฤติกรรมบ�าบัด 65

 978-974-9595-71-8  ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษา 190

 978-974-7355-36-9  พัฒนาครูสู่ผู้เรียน หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา 55

 978-974-9572-35-1  การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้องและมีความสุข 185

 978-974-4426-20-8  การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน 125

 978-974-4421-16-6  การศึกษาไทย 185

 978-616-05-0410-7  พัฒนาการศึกษาแท้ 80

 978-974-9595-62-6  เรียนรู้เป็นครูแท้ 80

 978-974-9595-72-5  อาชีพแม่พิมพ์ของชาติ :
 ครูมืออาชีพยุคปฏิรูปการศึกษา

125

 978-974-9595-63-3  แนวคิดส�าหรับประชาชน
 กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

70

 978-616-05-1542-4  STEP BY STEP เล่ม 1 320

 978-616-05-1543-1  ก�าจัดจุดอ่อน เล่ม 2 280

	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน

ค�าหมาน คนไค

ค�าหมาน คนไค

เฉลยีวศร ีพบิลูชล (แปล)

มลัลกิา พงศ์ปริตร (แปล)

ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ผศ.สมจิตร วัฒนคุลัง

ดร.จ�ารัส นองมาก

รศ.วรวทิย์ วศนิสรากร

ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์

ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์

รศ.ทศินา แขมมณี

ดร.ทวพีล จฑูะพล

รศ.ดร.คมเพชร ฉตัรศภุกลุ

ผศ.ดร.ดารณี
อุทัยรัตนกิจ

อ.กิ่งแก้ว อารีรักษ์

ฝ่ายนวตักรรมทางการศกึษา สถาบันพฒันาคณุภาพวชิาการ (พว.)

ดร.โกวิท 
ประวาลพฤกษ์
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รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

11

 978-974-7355-13-0  การบริหารเวลา 80

 978-974-7598-60-5  โครงการการฝึกทักษะการจัดการกับความเครียด 65

 978-974-9925-86-7  การบริหารข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษาแนวใหม่ (Competency)

120

 978-974-4424-55-6  องค์กรผู้น�า 200

 978-974-7354-30-0  ระบบการผลิตอุตสาหกรรม 230

 978-974-7355-15-4  เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 225

 978-974-7642-78-0  เศษส่วน 72

 978-974-7642-33-9  ทศนิยม 75

 978-974-7642-80-3  สมการ 62

 978-974-7642-96-4  ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 34

 978-974-7642-79-7  ตัวประกอบของจ�านวนนับ 35

 978-616-7520-31-5  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา 
 จีน-อังกฤษ-ไทย + CD

285

 978-616-7520-32-2  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา 
 บาฮาซา มลายู-อังกฤษ-ไทย + CD

285

 978-616-7520-33-9  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา 
 บาฮาซา บรูไน-อังกฤษ-ไทย + CD

285

 978-616-7520-34-6  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา 
 บาฮาซา อินโดนีเซีย-อังกฤษ-ไทย + CD

285

 978-616-7520-35-3  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา ฟิลิปีโน-อังกฤษ-ไทย + CD 285

 978-616-7520-30-8  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา เวียดนาม-อังกฤษ-ไทย + CD 285

 978-616-7520-36-0  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา ลาว-อังกฤษ-ไทย + CD 285

 978-616-7520-40-7  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา เขมร-อังกฤษ-ไทย + CD 285

 978-616-7520-37-7  พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา พม่า-อังกฤษ-ไทย + CD 285

	 รหัสสินค้า	 รายชื่อหนังสือ	 เล่มละ	 จำานวน	 รวมเงิน

รศ.ดร.จีระพนัธุ ์พลูพฒัน์

ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

ประกอบ กุลเกลี้ยง

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

อ.ยุทธ ไกยวรรณ์

ผศ.มลศิริ วิโทัย

รศ.ดร.สริพิร ทพิย์คง

อ.สมลักษณ์ บรรจง

ผศ.พรทพิย์ ยาวะประภาษ
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วัสดุสิ่งพิมพ์และพัฒนาห้องสมุด
รายการ

โปรดพิจารณาสั่งซื้ิอหนังสือได้ที่....
• ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ
• เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่าน

 หรือติดต่อโดยตรงที่ 

สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 
0-2241-8999 แฟกซ์: ทุกหมายเลข, 
แฟกซ์อัตโนมัติ: 0-2241-4131, 0-2243-7666
website: www.iadth.com 
E-mail: iad_archeewa@hotmail.com

ทางสถาบันฯ จะส่งหนังสือไปให้ท่านได้ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป

 การสั่งซื้อ สั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ทางสถาบันฯ 

 สามารถจัดส่งได้ทันที ค่าขนส่งฟรี!

 ส�าหรับการช�าระเงิน ท่านสามารถช�าระเงิน 

 ภายหลังจากเปิดเรียนเป็นต้นไป

 ท่านสามารถช�าระเงินค่าหนังสือทาง 

 ไปรษณีย์ธนาณัติ โดยสั่งจ่ายในนาม

  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

  ปณ. ดุสิต

 หนังสือส่งคืนทางไปรษณีย์ หรือให้เจ้าหน้าที่

 ฝ่ายขายเข้าไปรับคืนภายหลังหรือจัดส่งคืน

 ทางบริษัทขนส่ง

วันที่  เดือน              พ.ศ.

ชื่อผู้สั่งซื้อ

ต�าแหน่ง

วิทยาลัย

ที่ตั้ง

นัดวันที่            ส่งของวันที่

 

(โปรดประทับตราวิทยาลัย)

  สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
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