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นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ
โรงเรียน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตร�โรงเรียน)

สั่งซื้อได้ที่
ร้านค้ามาตรฐานทั่วไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ใบสั่งซื้อ

สั่งซื้อ

ออนไลน์ ได้ที่ี

เสริมสร้างแ
ละพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

การศึกษา 4.0 ผู้เรียนสร้างนวัต
กรรมได้

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21

คู่มือครู

หนังสือเรียน ได้รับใบอนุญาตครบถ้วนทุกกลุ่มสาระฯ

กระบวนการ GPAS 5 Steps สร้างการเรียนรู้แท้ 

เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น

ทุกระดับชั้นสามารถจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

เน้นการคิดวิเคราะห์ตรงตัวชี้วัด

ชุดกิจกรรมฯ

ข้อสอบ

หลักสูตร

ใหม่
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เสริมกิจกรรม

การเรียนรู้

หลากหลาย 

ชวนให้ผู้เรียน

ลงมือทำา

นำาเสนอน่าสนใจ

มีปฏิสัมพันธ์

กับผู้เรียน

ใช้แผนภาพ

ความคิด

พัฒนาทักษะ

การคิด

ภาพประกอบ

สร้างการเรียนรู้

ให้เข้าใจ

เนื้อหาได้ดี

อธิบายละเอียด

ยกตัวอย่างชัดเจน

เข้าใจง่าย

ถูกต้อง

ตามหลักวิชา

และทันสมัย

เนื้อหา

ครบถ้วน

ทุกตัวชี้วัด

ฉบับใบอนุญาต 
ครบทุกระดับชั้น

ทุกกลุ่มสาระฯ

ส่งเสริมทักษะ

การอ่านออก

เขียนได้ 

คิดเลขเป็น

หนังสือเรียน มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง’ 51

สื่อที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Brain Based Learning



การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสาร การสื่อสาร

การสื่อสาร

ยุคโบราณ ยุคปัจจุบันหรือ
ยุคไร้สาย

ยุคอุตสาหกรรม

วิวัฒนาการของ

การสื่อสาร

	 มนุษย์มีความพยายามสื่อสารเพื่อจะถ่ายทอด

แนวคิด	 ความต้องการ	 เจตนารมณ์	ให้กับผู้อื่นได้ทราบ 

ทั้ งการสื่อสารด้วยท่าทาง	 สัญลักษณ์ 	 สีหน้ า 	 หรือ 

ที่เรียกว่า	 อวัจนภาษา	 และสื่อสารด้วยภาษาพูดต่าง	 ๆ	

หรือที่เรียกว่า	 วัจนภาษา	 แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 

และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป	 ทำาให้เกิดการพัฒนา

เทคโนโลยีการสื่อสารให้สามารถอำานวยความสะดวก 

และประหยัดเวลาในการสื่อสาร

• ภาพบนผนังถํ้า

• ควันไฟ

• นกพิราบสื่อสาร

• ม้าเร็ว

• ไวไฟ
• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

• การสนทนาทางไกล

• โทรศัพท์เคลื่อนที่

• โทรสาร หรือ แฟกซ์

• จดหมาย และพัสดุ
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ฉบบัปรบัปรงุ
พ.ศ. 2560

เนื้อหาครบตามตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 100%

• ก�รเรียนรู้ภูมิศ�สตร์  (Geo-literacy) โดยมีองค์ประกอบ  
 3 ส่วน คือ คว�มส�ม�รถท�งภูมิศ�สตร์ กระบวนก�ร  
 ท�งภูมิศ�สตร์ และทักษะท�งภูมิศ�สตร์
• ปรับตัวชี้วัดและส�ระก�รเรียนรู้แกนกล�งส�ระภูมิศ�สตร์

• 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

• จัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ใหม่
• เปลี่ยนชื่อส�ระก�รเรียนรู้ใหม่
• เพิ่มเติมเนื้อห�ด้�นต่�งๆ ที่มีคว�มทันสมัย 
 สอดคล้องต่อก�รดำ�รงชีวิตในปัจจุบันและอน�คต
• เลื่อนไหลบ�งเนื้อห�ให้มีคว�มเหม�ะสม
• เพิ่มเติมส�ระที่ 4 เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์



สุดยอดคู่มือครู21 สุดยอดคู่มือครู21

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

21หน่วยของสิ่งมีชีวิต

  นักเรียนทราบแล้วว่า เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด มีความแตกต่างกันทั้งขนาด รูปร่าง ลักษณะ  

ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างก็ประกอบด้วยเซลล์เล็ก ๆ เหมือนกัน นักเรียนคิดว่า 

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

ตอนที่ 1  เซลล์เยื่อหอมแดง
วิธีทำ�

        1. แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มลอกเยื่อผิวของหอมแดง

ตัดเฉพาะส่วนบาง ๆ วางบนสไลด์ จากนั้นหยดน้ำ�ลงบน

เยื่อหัวหอมแดง

 2. หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด นำากระจกปิดสไลด ์

วางลงเอียงทำามุม 45 องศา โดยใช้ปลายไม้จิ้มฟันรองรับ 

กระจกปิดสไลด์  แล้วค่อย ๆ วางแผ่นกระจกปิดสไลด์ลง 

นำาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์  บันทึกผลลงในสมุด ภาพที่ 1.20 การลอกเยื่อหอมแดง

กิจกรรมที่    1.5  ศึกษารูปร่างลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์์สัตว์

วัสดุอุปกรณ์

 1.   กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง   1    กล้อง      

 2.  สไลด์และกระจกปิดสไลด์   2   ชุด

 3.  มีดโกน         1    เล่ม

 4.  ไม้จิ้มฟัน         1     อัน

 5.  เซลล์เยื่อหอมแดง

 6.  เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

 7.  สารละลายเมทิลีนบลู     1    ลูกบาศก์เซนติเมตร

 8.  สารละลายไอโอดีน     1    ลูกบาศก์เซนติเมตร

 9.  ภาพเซลล์พืช        1    ภาพ

      10.  ภาพเซลล์สัตว์        1    ภาพ 

    3.  ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
มีลักษณะอย่างไร

คำ�ถ�มสำ�คัญ

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.1/1

ว 1.2 ม.1/2

ว 1.2 ม.1/3

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สิง่ประดษิฐ ์รปูรา่ง ลกัษณะของเซลลพ์ชืและ

เซลล์สัตว์ จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

 1. นกัเรยีนสงัเกตสือ่วทิยาศาสตร ์หุน่จำาลอง

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ดังนี้

  แล้วนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม โดยร่วมกัน

ตอบคำาถามสำาคัญ ดังนี้

   1.1 เซลลพ์ชืและเซลลส์ตัวม์ลีกัษณะ

อ ย่ า ง ไ ร  ( ตั ว อ ย่ า ง คำ า ต อ บ  เ ซ ล ล์ พื ช

มีผนังเซลล์ มีคลอโรพลาสต์ เซลล์สัตว์   

ไม่มีผนังเซลล์ ไม่มีคลอโรพลาสต์)

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละ 

ความสามารถ  แต่ละกลุ่ มร่ วมกัน 

ศึกษาวิธีทำา อภิปรายก่อนทำากิจกรรม  

ทำากิจกรรม (ตอนที่ 1 เซลล์เยื่อหอมแดง 

และตอนที่ 2 เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม) และ

บันทึกผล

 3. ผูแ้ทนนกัเรยีนแตล่ะกลุม่นำาเสนอผลการ

ทำากิจกรรมหน้าชั้นเรียน

หุ่นจำาลองเซลล์สัตว์หุ่นจำาลองเซลล์พืช

 

นำาเซลล์ A ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า มีผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม  

คลอโรพลาสต์ และนิวเคลียส

เซลล์ A ได้แก่เซลล์ข้อใด

1 เซลล์กล้ามเนื้อ     2 เซลล์เม็ดเลือดขาว

3 เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม     4 เซลล์สาหร่ายหางกระรอก

เฉลย     4     เหตุผล เซลล์สาหร่ายหางกระรอกเป็นเซลล์พืช   ประกอบด้วยผนังเซลล์  เยื่อหุ้มเซลล์ 

ไซโทพลาซึม  คลอโรพลาสต์ และนิวเคลียส  ส่วนเซลล์กล้ามเนื้อ  เซลล์เม็ดเลือดขาว 

เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม  เป็นเซลล์สัตว์  โดยเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์

แนวข้อสอบ O-NET/PISANET

สุดยอดคู่มือครู101 สุดยอดคู่มือครู101

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

สารได้รับความร้อน (การเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อน)

การระเหิด

ของแข็ง

การระเหิดกลับ

แผนภาพ การเปลี่ยนสถานะของสาร

การเยือกแข็ง การควบแน่น

การหลอมเหลว
การกลายเป็นไอ/

การเดือด

สารคายความร้อน (การเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อน)

ของเหลว แก๊ส

101สารและสมบัติของสาร

  การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว และจากของเหลวเป็นแก๊สจะต้องทําให้ 

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคลดลง ทําได้โดยให้พลังงานความร้อนแก่สาร

  ในทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนสถานะของสารจากแก๊สเป็นของเหลว และจากของเหลว

เป็นของแข็งนั้นจะต้องทําให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมีมากขึ้น ซึ่ งทําได้โดยให้สารนั้น 

คายความร้อนออกมา

การที่สารสามารถเปลี่ยนสถานะได้ เพราะเมื่อให้พลังงานแก่สาร  

อนุภาคของสารจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือมีพลังงานจลน์เพิ่มมากขึ้น  

จนเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร  ทำาให้เกิดการ 

เปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

	 1.	 นั ก เ รี ยนร่ วมกั นทบทวนความรู้ 	

เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสาร	

แล้ ว ร่ วมกันตอบคำ าถ ามกระตุ้ น	

ความคิด	ดังนี้

	 	 	 1.1	 การเปลี่ยนสถานะของสาร

เกิดจากอะไร	 (สารได้รับพลังงาน-

ความร้อน หรือคายพลังงานความร้อน 

ทำ า ใ ห้ พ ลั ง ง า น ข อ ง ร ะ บ บ เ ป ลี่ ย น ไ ป  

สถานะของสารจึงเปลี่ยนแปลง)

	 2.	 นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4	คน	คละ

ความสามารถ	แตล่ะกลุม่รว่มกนัศกึษา

และสืบสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน

สถานะของสารและประโยชน์ของ	

ก า ร เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ะ ข อ ง ส า ร ใ น	

ชีวิตประจำาวัน	 จากแหล่งเรียนรู้ที่ 	

หลากหลาย	 แล้วออกแบบวิธีการ	

นำาเสนอให้น่าสนใจ

	 3.	 ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอผล

การสืบสอบหน้าชั้นเรียน

	 4.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์	

อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ

ของสาร	และประโยชน์ของการเปลี่ยน

สถานะของสารในชีวิตประจำาวัน	 แล้ว

ร่วมกันตอบคำาถาม	ดังนี้

	 	 	 4.1	 การเปลี่ยนสถานะของสาร

เกิดจากอะไร 	 (สารได้รับพลังงาน

ความร้อนหรือคายพลังงานความร้อน 

ทำาให้พลังงานของระบบเปลี่ยนไป สถานะ

ของสารจึงเปลี่ยนแปลง)

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

ตัวชี้วัด

ว	2.1	ม.1/10

ภาระงาน/ชิ้นงาน

โครงงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนสถานะของสาร

	 	 	 4.2	 ในชีวิตประจำาวันนักเรียนพบเห็นการเปลี่ยนสถานะของสารชนิดใดบ้าง	

	 	 (ตวัอยา่งคำาตอบ  เมือ่นำา้ไดร้บัความรอ้นจะเปลีย่นสถานะเปน็ไอนำา้  การระเหดิของลกูเหมน็ 

นำ้าแข็งหลอมเหลวกลายเป็นนำ้า)

	 	 แล้วนักเรียนร่วมกันสรุปผลการสืบสอบและสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	

เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารและประโยชน์ของการเปลี่ยนสถานะของสาร	

ในชีวิตประจำาวัน

4

คู่มือครูหนังสือเรียน
GPAS 5 Steps

ระบุเป้าหมายการเรียนรู้และภาระงาน/ชิ้นงานที่ชัดเจน

กิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด ทำาให้สมองของผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้สมองจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ
คิดอย่างมีแบบแผน

ใช้คำาถามหรือปัญหากระตุ้นความสนใจ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง



สุดยอดคู่มือครู 52สุดยอดคู่มือครู 52

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET/PISA

 

52 วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดอกไม้มีหน้าที่สร้างเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ต่อไป   ดอกไม้มีหลายชนิด  แต่ละชนิด 
มีสีสวยงามแตกต่างกันและสีของดอกนี้ช่วยดึงดูดแมลงให้ช่วยถ่ายเรณู  
และผสมเกสร

ภาพที่  2.24 ดอกชบา

แผนภาพ  การจำาแนกประเภทของดอกไม้

ดอกไม้

ดอกสมบูรณ์เพศ  
(perfect flower)

ดอกไม้ที่มีเกสรเพศผู้และเกสร-

เพศเมียภายในดอกเดียวกัน

เรียก ดอกสมบูรณ์เพศ เช่น

 ดอกชบา ดอกกุหลาบ

ดอกไม่สมบูรณ์เพศ  
(imperfect flower)

ดอกไม้ที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้
หรือเกสรเพศเมียเพียงอย่างเดียว

เรียก ดอกไม่สมบูรณ์เพศ 
เช่น ดอกมะละกอ

ดอกครบส่วน  
(complete flower)

ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบ

ทั้ง 4 ส่วน จัดเป็น 

ดอกครบส่วน 

เช่น ดอกชบา

ดอกไม่ครบส่วน  
(incomplete flower)

ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบ

ไม่ครบทั้ง 4 ส่วน จัดเป็น

ดอกไม่ครบส่วน เช่น 

ดอกมะละกอ

	 6.	 นักเรียนแต่ละคนสำ�รวจดอกไม้ในท้องถิ่น	

ที่สนใจว่�เป็นดอกไม้ชนิดใด	 นำ�ม�ทำ�เป็น	

ดอกไม้แห้ง	 (อ�จว�ดภ�พ	หรือถ่�ยภ�พ)	 แล้ว	

นำ�ม�จัดทำ�เป็นบัตรอวยพร	จัดทำ�เป็นชิ้นง�น

	 7.	 นกัเรยีนรว่มกนัสรปุสิง่ทีเ่ข�้ใจเปน็คว�มรูร้ว่มกนั	

โดยออกแบบและเขียนเป็นแผนภ�พคว�มคิด	

ดังนี้

	 	 (ตัวอย่างแผนภาพความคิด)

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

	 8.	 นักเรียนนำ�เสนอบัตรอวยพรดอกไม้ในท้องถิ่น

ประกอบก�รอธิบ�ยหน้�ชั้นเรียน	 เพื่อน	 ๆ		

ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

	 9.	 นักเรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุปเกี่ยวกับวิธีก�ร

ทำ�ง�นให้เห็นก�รคิดเชิงระบบและวิธีก�รทำ�ง�น

ที่มีแบบแผน

	 10.	 นักเรียนนำ�บัตรอวยพรไปมอบให้ผู้ปกครอง	

หรือผู้สูงอ�ยุในท้องถิ่นหรือชุมชน

	 11.	 นักเรียนนำ�เสนอผลก�รศึกษ�	 พร้อมสะท้อน

คว�มคิดร่วมกัน

ดอกไม้

ดอก

ไม่สมบูรณ์เพศ

ดอกครบส่วน

ดอกสมบูรณ์เพศ

ดอกไม่ครบส่วน

แผนภาพความคิด  การจำาแนกประเภทของดอกไม้

ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบครบทั้ง	
4	ส่วน	คือ	กลีบเลี้ยง	กลีบดอก
เกสรเพศผู้	และเกสรเพศเมีย

ดอกไม้ที่มีเกสรเพศผู้หรือ
เกสรเพศเมียเพียงอย่�งเดียว

ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบ
ทั้ง	4	ส่วน	อ�จข�ดเกสรเพศผู้	
หรือเกสรเพศเมีย

ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมีย

ตาราง	ส่วนประกอบของดอกไม้บ�งชนิด

ชนิดของ

ดอกไม้

ส่วนประกอบ

กลีบดอก กลีบเลี้ยง
เกสร

เพศเมีย

เกสร

เพศผู้

ดอก	P ✓ 							— ✓ ✓

ดอก	Q ✓ ✓ 								— ✓

ดอก	R 						— ✓ ✓ ✓

ดอกชบ� ✓ ✓ ✓ ✓

ดอกไมข้อ้ใดจดัเปน็ดอกไมค่รบสว่น	และดอกไมส่มบรูณเ์พศ

1	 ดอก	P	 	 	

2	 ดอก	Q

3	 ดอก	P	และดอก	R	

4	 ดอก	R	และดอกชบ�

เฉลย     2     เหตุผล ดอกไม่ครบส่วน คือ ดอกไม้ที่มี 

ส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน อาจขาดเกสรเพศผู้หรือ

เกสรเพศเมีย

แนวข้อสอบ O-NET/PISANET

ภาพเสริม
เพิ่มความเข้าใจ

สุดยอดคู่มือครู185 สุดยอดคู่มือครู185

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

กิจกรรมที่   6.10  เครื่องวัดปริมาณนำ้าฝนอย่างง่าย

วัสดุอุปกรณ์

 1. ขวดพลาสติกก้นขวดแบนราบ         1   ใบ

 2. กรรไกร                     1   เล่ม

 3. ไม้บรรทัด            1   อัน

วิธีทำ�

คำ�ถ�มสำ�คัญ

ปริมาณนํ้าฝน
สามารถวัดได้อย่างไร

 1. แบ่ งกลุ่ม  แต่ละกลุ่มร่ วมกันออกแบบและประดิษฐ์

เครื่องวัดปริมาณนำ้าฝนอย่างง่าย โดยใช้กรรไกรที่คมตัดรอบ 

ขวดพลาสติกบริเวณที่ห่างจากปากขวด 10 เซนติเมตร

 2. ติดส่วนบนของขวดโดยกลับปากขวดลงในส่วนที่เป็นก้นขวด 

ทำาให้เกิดเป็นกรวย และขวดเก็บนำ้าฝน

 3. ได้เครื่องวัดปริมาณนำ้าฝน เวลาใช้ให้ฝังฐานขวดลงในพื้นดินบริเวณกลางแจ้งห่างจากต้นไม้

และอาคาร เมื่อเวลาผ่านไปครบ 24 ชั่วโมง วัดปริมาณนำ้าฝนที่ได้โดยใช้ไม้บรรทัดหยั่งความลึก 

ของน้ำ�ฝนในขวด แล้วบันทึกผล

185บรรยากาศ

 2)  หย�ดนำ้�ฟ้� 

  หยาดนำ้าฟ้าที่พบบ่อยในประเทศไทย  

ได้แก่  ฝน  มี รูปลักษณะเป็น เม็ดของเหลว 

มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 มิลลิเมตร  

ฝนเกิดจากไอนำ้ าที่ กลั่ นตั ว เป็นหยดนำ้ าแล้ ว 

รวมตัวกันมีขนาดโตจนมีนำ้าหนักมากพอที่จะลง 

สู่พื้นโลก ยิ่งหยดนำ้ามีขนาดโตเท่าใดก็ยิ่งตกลง 

สู่พื้นเร็วเท่านั้น
ภาพที่ 6.26 ฝนตกลงสู่พื้น

หยาดนํ้าฟ้า (precipitation) เป็นคําที่ใช้ในทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึง 

หยดนํ้าที่ตกลงมาจากเมฆลงสู่พื้นดินในรูปของเหลว เช่น  ฝน  นํ้าค้าง 

และในรูปของแข็ง  เช่น  ลูกเห็บ  นํ้าค้างแข็ง  หิมะ

ภาพที่ 6.27 
เครื่องวัดปริมาณนำ้าฝนอย่างง่าย

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ม.1/2

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องวัดปริมาณนํ้าฝน

อย่างง่าย

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

 1. นั ก เ รี ย น สั ง เ ก ต ฝ น ที่ กํ า ลั ง ต ก  

หรือภาพ แล้วร่วมกันตอบคําถาม

สําคัญ ดังนี้

   1.1 นักเรียนจะมีวิธีอะไรบ้าง

ที่ใช้บอกปริมาณนํ้าฝนได้ 

  ( ตั ว อ ย่ า ง คำ า ต อ บ  ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง มื อ

อย่างง่ายในการวัดปริมาณนำ้าฝน)

 2. นกัเรยีนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 คน คละ

ความสามารถ แต่ละกลุ่มร่วมกัน

ศกึษาวธิทีาํ อภปิรายกอ่นทาํกจิกรรม

ทํากิจกรรม และบันทึกผลการ 

ทํากิจกรรม

 3. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอ

ผลการทํากิจกรรมหน้าชั้นเรียน

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์

อภิปราย โดยตอบคําถามหลังทํา

กิจกรรม สรุปผลการทํากิจกรรม 

และสรุปสิ่ งที่ เข้ า ใจเป็นความรู้  

ร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องวัดปริมาณ 

นํ้าฝนอย่างง่าย

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

 5.	 นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าเกี่ยวกับการเห็นถึงความสำาคัญและ

ประโยชน์ของฝน โดยร่วมกันตอบคําถาม ดังนี้

  5.1 ฝนมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร (ตัวอย่างคำาตอบ ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ต่าง ๆ ลดอุณหภูมิของอากาศ ทำาให้รู้สึกเย็นสบาย)

  5.2 ฝนมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอย่างไร (ตัวอย่างคำาตอบ เป็นตัวช่วยลด

ความร้อนในกระบวนการผลิต เป็นแหล่งผลิตนำ้าประปา)

  5.3 ฝนมีประโยชน์ต่อด้านเกษตรกรรมอย่างไร (ตัวอย่างคำาตอบ มีนำ้าในเขื่อน

อ่างกักเก็บนำ้า  เพื่อใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมการเพาะปลูก)

คู่มือครู...

ช่วยครูอย่างไร?

5

ทุกระดับชั้นสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET/PISA

คิดประเมินเพื่อสร้างความหมายของความรู้ 
ในมิติคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ให้เป็นปัญญาขั้นสูงตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21

ผู้เรียนสร้างความรู้ในระดับหลักการ
เกิดทักษะในการนำาหลักการไปปฏิบัติจริง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจ
ที่คงทน สรุปเป็นองค์ความรู้
ที่สามารถนำาไปขยายผลสู่สังคมได้
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ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด

คู่มือครู

สร้างเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง

มีกิจกรรมประเมินผล
ตัวชี้วัด Graphic Organizers

มีกิจกรรมบูรณาการ

มีใบงาน/ชิ้นงาน
ครบตัวชี้วัด

จุดประกายโครงงาน

มีกิจกรรมพัฒนา
การคิดประเมินค่า 
เพิ่มค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีกิจกรรมพัฒนา
การดำาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เทคนิค การคิดวิเคราะห ์คำ�ตอบ

แนะ กลวิธีการสอน
ตัวอย่�ง คำาอธิบายคำาศัพท์
เพิ่ม ผลสัมฤทธ์ิ ได้จริง

เฉลย คำ�ตอบชัดเจนทุกข้อ
(ตรงกับชุดกิจกรรม หน้�ต่อหน้�)

คู่มือครู...

ช่วยครูอย่างไร?
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แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design
สำาหรับหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชุดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระฯ

1 2 3

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
สูงสุด

ใบงาน

ชิ้นงาน

แบบประเมินตามสภาพจริง

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
ความรู้ฝังแน่น

ความเข้าใจที่คงทน
สาระการเรียนรู้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สมรรถนะสำาคัญ
ของผู้เรียน

มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ข้อสอบ Post-Test ทุกหน่วยพร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre-Test ทุกหน่วยพร้อมเฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ครบทุกชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย ครบทุกหน่วย

กำ�หนดหลักฐ�นหรือร่องรอย

ของก�รเรียนรู้

ออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้กำ�หนดเป้�หม�ยก�รเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ ขั้นที่ ขั้นที่
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หน้าที่พลเมือง

อาเซียนศึกษา

การอาชีพ

รายวิชาเพิ่มเติม ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย
และทักษะคุณลักษณะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21

สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ครบ 5 จุดเน้น ครบทุกผลการเรียนรู้

คู่มือครู วิธีสอนมีประสิทธิภาพ

ความรู้เพิ่มเติมน่าสนใจ เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน

ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

พัฒนาให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของไทย 12 ประการ

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยและรายชั่วโมงแท้
Backward Design อย่างสมบูรณ์

 นำ�เสนอเนื้อหาอาเซียนที่ทันสมัย

 กจิกรรมก�รเรยีนรูเ้น้นทกัษะคดิวเิคร�ะห์ด้วยแผนภาพและค�าถาม

 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�วัน

และน้อมนำ�แนวคิดต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ก�รปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งมีคุณภ�พ

มีคว�มรู้และทักษะพื้นฐ�นส�ม�รถศึกษ�ต่อ

ในระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.)

มีคว�มรู้และทักษะพื้นฐ�นส�ม�รถศึกษ�ต่อวิช�ชีพ

ในระดับอุดมศึกษ�
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รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น ราคา จำานวน รวมเงิน

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

บูรณาการความรู้

กับทักษะชีวิตและการทำางานที่มีคุณภาพและคุณธรรม

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



10

กิจกรรมแนะแนว
GUIDANCE ACTIVITIES

มิติที่เปลี่ยนไปเพื่อเด็กไทยทุกคน

เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 นำาไปสู่การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำา

พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1

2

3

5

6

4

ยอมรับและภาคภูมิใจในตนเอง

พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน

ตามทฤษฎีพหุปัญญา

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

และการตัดสินใจ

พัฒนาทักษะชีวิต

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข

สามารถวางแผนการศึกษาต่อ

และเลือกอาชีพในอนาคต
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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
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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	

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
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 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.	
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	 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)

แถมฟรี
CD แผนก�รสอนฯ
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ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา

(Multiple Intelligences)

ผู้เรียนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและรู้จักตัดสินใจ
เลือกแสดงออกในพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย

การเข้าใจและการยอมรับตนเอง สามารถปรับปรุง
จุดด้อยและพัฒนาความสามารถของตนเองได้
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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
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 2. ภาพแห่งความสุข

	 •	 ให้นักเรียนวาดภาพของตนเอง 3 ภาพ ภาพที่ 1 เป็นภาพของตัวนักเรียนเองในอิริยาบถ 

หรือกิจกรรมที่นักเรียนพึงพอใจ มีความสุขและกระทำาจนเป็นลักษณะนิสัยประจำาตัว ภาพที่ 2 เป็น 

ภาพของนักเรียนกับเพื่อนสนิทในอิริยาบถ หรือกิจกรรมที่พึงพอใจและมีความสุขด้วยกัน ภาพที่ 3  

เป็นภาพของนักเรียนกับพ่อแม่พี่น้องในอิริยาบถที่ทุกคนพึงพอใจและมีความสุขด้วยกัน

รู้จักปรับตัว สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ราคา จำานวน รวมเงิน

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
ส่วนลด
สุทธิ

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



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

รายการ
ผู้แต่ง

ม.1 ม.2 ม.3

รห
ัสส

ินค
้�

ร�
ค�

จำ�
นว

น

รว
มเ

งิน

รห
ัสส

ินค
้�

ร�
ค�

จำ�
นว

น

รว
มเ

งิน

รห
ัสส

ินค
้�

ร�
ค�

จำ�
นว

น

รว
มเ

งิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.1
อ.นาวินี หลำาประเสริฐ

และคณะ
052-726-7 56

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์

และคณะ

053-040-3 55

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.3 051-168-6 95

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1
อ.วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ 

และคณะ
052-725-0 46

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์

และคณะ

053-042-7 62

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3 051-169-3 62

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
อ.สุรัชน์ อินทสังข์

053-969-7 98

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 053-970-3 67

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 อ.วัฒนา นิธิศดิลก

และคณะ

054-298-7 98

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 054-299-4 90

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.1 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 

และคณะ
053-974-1 98

เทคโนโลยี ม.1 อ.ริปอง กัลติวาณิชย์ 053-978-9 105

วิทยาศาสตร์ ม.2 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 054-297-0 99

เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) ม.2
อ.ลัทธพล ด่านสกุล 

และคณะ
054-303-8 96

เทคโนโลยี 

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2
อ.ประสพ อ่อนดี

และคณะ
054-304-5 60

วิทยาศาสตร์ ม.3 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 051-175-4 108

งบเรียนฟรี

หนังสือเรียน ฉบับใบอนุญาต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มัธยมต้น

ม.1, ม.2, ม.3
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แจกฟรี สำาหรับครูผู้สอนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ฟรี คู่มือครูหนังสือเพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ

ฟรี DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

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

ฟรี 1 ฟรี 2

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รายการ
ผู้แต่ง

ม.1 ม.2 ม.3

รห
ัสส

ินค
้�

ร�
ค�

จำ�
นว

น

รว
มเ

งิน

รห
ัสส

ินค
้�

ร�
ค�

จำ�
นว

น

รว
มเ

งิน

รห
ัสส

ินค
้�

ร�
ค�

จำ�
นว

น

รว
มเ

งิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนา ม.1

พระมหามนัส กิตฺติสาโร

052-729-8 60

พระพุทธศาสนา ม.2 053-046-5 76

พระพุทธศาสนา ม.3 051-176-1 78

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(รวม 4 สาระ) ม.1

ผศ.กวี วรกวิน และคณะ

053-957-4 135

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(รวม 4 สาระ) ม.2
054-309-0 150

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(รวม 4 สาระ) ม.3
051-177-8 129

ประวัติศาสตร์ ม.1
ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ 

และคณะ

052-730-4 72

ประวัติศาสตร์ ม.2 053-047-2 89

ประวัติศาสตร์ ม.3 051-178-5 92

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1
อ.อุทัย สงวนพงศ์

และคณะ

052-390-0 92

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 052-749-6 92

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 053-054-0 94

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทัศนศิลป์ ม.1

ศ.วิโชค มุกดามณี

052-388-7 52

ทัศนศิลป์ ม.2 052-751-9 52

ทัศนศิลป์ ม.3 053-060-1 68

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1
ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา 
และคณะ 052-389-4 66

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
อ.วริฏฐา ศิริธงชัยกุล 

และคณะ 052-750-2 73

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 อ.ราศิยส วงศ์ศิลปกุล และคณะ 053-057-1 92

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
อ.เสาวนีย์ ประทีปทอง 

และคณะ

054-310-6 70

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 054-311-3 60

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 053-062-5 88

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ม.3
ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 

และคณะ
053-064-9 48

รอ อญ.

งบเรียนฟรี

แจกฟรี
สำ�หรับครูผู้สอน

เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผู้เรียน คู่มือครู เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รพัฒน�ผู้เรียนอย่�งมีคุณภ�พ
สอดคล้องกับทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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หนังสือเรียน ฉบับใบอนุญาต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

มัธยมปลาย

ม.4, ม.5, ม.6

รายการ
ผู้แต่ง

ม.4 ม.5 ม.6
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ัสส
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ร�
ค�

จำ�
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รว
มเ

งิน
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ค�
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น

รว
มเ

งิน

รห
ัสส

ินค
้�

ร�
ค�

จำ�
นว

น

รว
มเ

งิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.4
อ.นาวินี หลำาประเสริฐ

และคณะ
052-731-1 65

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.5 รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์

และคณะ

053-041-0 64

หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.6 051-170-9 98

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4
อ.วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ 

และคณะ
052-732-8 64

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์

และคณะ

053-043-4 58

วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6 051-171-6 82

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ม.4 ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี 053-971-0 72

คณิตศาสตร์ ม.5 อ.วัฒนา นิธิศดิลก และคณะ 054-301-4 78

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4
รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

และคณะ
053-960-4 88

เทคโนโลยี ม.4 อ.ริปอง กัลติวาณิชย์ 053-979-6 115

วิทยาศาสตร์กายภาพ

(สารและสมบัติของสาร) ม.5
ดร.นิติกร อ่อนโยน

และคณะ
054-305-2 65

วิทยาศาสตร์กายภาพ

(แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน) ม.5
อ.พัฒนชัย จันทร 054-306-9 85

เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) ม.5 อ.ลัทธพล ด่านสกุล และคณะ 054-307-6 42

เทคโนโลยี

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5
อ.ประสพ อ่อนดี 

และคณะ
054-308-3 60

สารและสมบัติของสาร ม.4-6 ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ 

และคณะ
052-738-0 68 052-738-0 68 052-738-0 68

แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4-6 อ.พัฒนชัย จันทร 052-736-6 58 052-736-6 58 052-736-6 58

ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ส่ิงมีชีวิต

กับกระบวนการด�ารงชีวิต ม.4-6
รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 

และคณะ
052-733-5 79 052-733-5 79 052-733-5 79

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4-6
รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 

และคณะ
052-737-3 54 052-737-3 54 052-737-3 54

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนา ม.4-6 พระมหามนัส กิตฺติสาโร 052-735-9 95 052-735-9 95 052-735-9 95

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม

และการด�าเนินชีวิตในสังคม ม.4-6 อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์
052-734-2 74 052-734-2 74 052-734-2 74

เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 052-739-7 69 052-739-7 69 052-739-7 69

ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ 

และคณะ

052-740-3 85 052-740-3 85 052-740-3 85

ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 052-741-0 75 052-741-0 75 052-741-0 75

ภูมิศาสตร์ ม.4-6 ผศ.กวี วรกวิน และคณะ 053-961-1 109 053-961-1 109 053-961-1 109

งบเรียนฟรี

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

รอ อญ.

รอ อญ.

รอ อญ.
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แจกฟรี สำาหรับครูผู้สอนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ฟรี คู่มือครูหนังสือเพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ

ฟรี DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

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

ฟรี 1 ฟรี 2

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

สำ�หรับครูผู้สอน
เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผู้เรียน
คู่มือครูเพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้แจกฟรี

รายการ
ผู้แต่ง

ม.4 ม.5 ม.6
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ัสส

ินค
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มเ

งิน
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น
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มเ

งิน

รห
ัสส

ินค
้�

ร�
ค�

จำ�
นว

น

รว
มเ

งิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา ม.4

อ.อุทัย สงวนพงศ์

052-393-1 48

สุขศึกษา ม.5 052-754-0 42

สุขศึกษา ม.6 053-055-7 55

พลศึกษา ม.4-6 อ.สุณัฏฐา สงวนพงศ์ 052-394-8 75 052-394-8 75 052-394-8 75

พลศึกษา ม.4
อ.อุทัย สงวนพงศ์

และคณะ

052-755-7 62

พลศึกษา ม.5 052-756-4 49

พลศึกษา ม.6 053-056-4 68

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทัศนศิลป์ ม.4-6 อ.ธงชัย รักปทุม 052-395-5 66 052-395-5 66 052-395-5 66

ทัศนศิลป์ ม.4
อ.วิวัฒน์ไชย จันทน์สุคนธ์

052-757-1 38

ทัศนศิลป์ ม.5 052-758-8 55

ทัศนศิลป์ ม.6 อ.ธงชัย รักปทุม 053-061-8 58

ดนตรี ม.4-6 ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา 

และคณะ

052-396-2 62 052-396-2 62 052-396-2 62

ดนตรี ม.4 052-759-5 52

ดนตรี ม.5
อ.ประภัสสร พวงสำาลี 

และคณะ
052-760-1 46

ดนตรี ม.6 ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา 

และคณะ

053-058-8 48

นาฏศิลป์ ม.4-6 052-397-9 50 052-397-9 50 052-397-9 50

นาฏศิลป์ ม.4 อ.ฐากูร สำาราญพงษ์ 052-761-8 42

นาฏศิลป์ ม.5 อ.ราศิยส วงศ์ศิลปกุล 052-762-5 38

นาฏศิลป์ ม.6
ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนา 

และคณะ
053-059-5 58

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6
อ.เสาวนีย์ ประทีปทอง 

และคณะ
054-314-4 112 054-314-4 112 054-314-4 112

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 ดร.ดวงฤทัย ธำารงโชติ 

และคณะ

054-312-0 76

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 054-313-7 84

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
อ.เสาวนีย์ ประทีปทอง 

และคณะ
053-063-2 86

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ม.4-6
ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 

และคณะ
052-399-3 86 052-399-3 86 052-399-3 86

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ม.6
อ.ริปอง กัลติวาณิชย์ 053-065-6 68

งบเรียนฟรี



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

รายการ
ผู้แต่ง

ม.1 ม.2 ม.3

รห
ัสส
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งิน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.1 ผศ.สอางค์ ดำาเนินสวัสดิ์ 540-850-7 75

ภาษาไทย ม.2 รศ.จิตต์นิภา ศรีไสย์ 544-806-0 76

ภาษาไทย ม.3 อ.ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์, 

อ.สิริชญา คอนกรีต
521-804-5 74

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ศ.กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล,

รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

555-837-0 105

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 555-838-7 90

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (เพิ่มเติม)
อ.กฤษฎี ไกรสวัสดิ์

522-862-4 72

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 (เพิ่มเติม) 522-863-1 64

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ศ.กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล,

รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

561-832-6 108

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 561-833-3 108

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (เพิ่มเติม)
อ.กฤษฎี ไกรสวัสดิ์

522-864-8 84

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (เพิ่มเติม) 522-865-5 62

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

ศ.กิตติคุณ ดร.ยุพิน พิพิธกุล,

รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

521-805-2 98

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 521-806-9 88

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 (เพิ่มเติม) 522-866-2 92

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 (เพิ่มเติม) 522-867-9 86

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

และคณะ

555-823-3 75

วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 555-824-0 98

เทคโนโลยี ม.1 ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล 555-827-1 92

วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

และคณะ

561-838-8 80

วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 561-839-5 115

เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) ม.2
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล

561-840-1 94

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 561-841-8 65

วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

และคณะ

521-807-6 82

วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 521-808-3 95

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1 547-849-4 90

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.2 561-844-9 92

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.3 521-809-0 98

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด�าเนินชีวิตในสังคม ม.1

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.) 558-817-9 52

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด�าเนินชีวิตในสังคม ม.2 561-845-6 54

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด�าเนินชีวิตในสังคม ม.3 521-810-6 60

สื่อเสริมนอกงบ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครบตามตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

มัธยมต้น

ม.1, ม.2, ม.3
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รายการ
ผู้แต่ง
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เศรษฐศาสตร์ ม.1 547-851-7 52

เศรษฐศาสตร์ ม.2 561-846-3 54

เศรษฐศาสตร์ ม.3 521-811-3 52

ประวัติศาสตร์ ม.1 547-852-4 68

ประวัติศาสตร์ ม.2 ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.) 520-829-9 92

ประวัติศาสตร์ ม.3 521-812-0 70

ภูมิศาสตร์ ม.1 555-830-1 78

ภูมิศาสตร์ ม.2 561-847-0 72

ภูมิศาสตร์ ม.3 521-813-7 62

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.)

567-809-2 115

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 567-810-8 108

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 567-811-5 104

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.)

509-894-4 78

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 520-832-9 80

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 521-815-1 92

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พว.)

562-887-5 96

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 562-888-2 75

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 521-816-8 82

เสริมสร้างสมรรถนะสำาคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

รวมเป็นเงิน 

ส่วนลด

สุทธิ

แจกฟรี สำาหรับครูผู้สอนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ฟรี คู่มือครูหนังสือเพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ

ฟรี DVD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงฉบับแก้ไขได้

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

เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และใช้แผนภาพ
ความคิดอย่างหลากหลาย

บูรณาการการเรียนรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

ส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างสรรค์ชิ้นงานตามตัวชี้วัด
เก็บเป็น Portfolio

เพิ่มข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์
ทุกหน่วยการเรียนรู้

คู่มือครู เฉลยคำ�ตอบ
ชัดเจนทุกข้อ หน้�ต่อหน้�

เพิ่มเทคนิคการคิดวิเคราะห์

มีคำาอธิบายคำาศัพท์สำาคัญ

แนะกลวิธีการสอน เพิ่มผลสัมฤทธิ์สูงสุด

เพิ่มแนวข้อสอบ O-NET

สื่อเสริมนอกงบ



  เนื้อห�มีก�รนำ�ส�รคดี  D iscovery Educat ion 
  ม�ใช้ในบทเรียน เปิดโอก�สก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษ 
  ผ่�นบริบทของวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิต

  บทเรียนจะมีกิจกรรมทีละขั้นตอนเพื่อในที่สุดผู้เรียน
  จะส�ม�รถพูดและเขียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
  แต่ ล ะบท เรี ยนจะมี บท เส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนพัฒน�
  ก�รเรียนรู้เพิ่ือเชิ่ือมไปกับส�ระก�รเรียนรู้อ่ืนๆ (CLIL) 
  เช่น วิช�ประวัติศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ 
  หนังสือมีคว�มยืดหยุ่นให้กับครูท่ีต้องสอนผู้เรียน
  ที่มีคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�ไม่เท่�กันให้ส�ม�รถเรียน
  ด้วยกันได้ และมีอุปกรณ์ม�กม�ยให้ครูส�ม�รถ
  จัดก�รเรียนก�รสอนได้ง่�ยม�กยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีข้อสอบ 
  เพื่อให้ครูส�ม�รถนำ�ม�ทำ�แบบทดสอบกับผู้เรียน 
  ได้อีกด้วย

18

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น ราคา จำานวน รวมเงิน

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
ส่วนลด
สุทธิ

 เป็นหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ตรงกับ CEFR 

มาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ A1-B1 ที่เหมาะสม 

และเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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ในการเข้าสู่ AEC และตรงตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21
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 	  เนื้อห�มีก�รนำ�ส�รคดี  D iscovery Educat ion 
  ม�ใช้ในบทเรียน เปิดโอก�สก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษ 
  ผ่�นบริบทของวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิต

 	  บทเรียนจะมีกิจกรรมทีละขั้นตอนเพื่อในที่สุดผู้เรียน
  จะส�ม�รถพูดและเขียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
 	  แต่ ล ะบท เรี ยนจะมี บท เส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนพัฒน�
  ก�รเรียนรู้เพิ่ือเชิ่ือมไปกับส�ระก�รเรียนรู้อ่ืนๆ (CLIL) 
  เช่น วิช�ประวัติศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ 
 	  หนังสือมีคว�มยืดหยุ่นให้กับครูท่ีต้องสอนผู้เรียน
  ที่มีคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�ไม่เท่�กันให้ส�ม�รถเรียน
  ด้วยกันได้ และมีอุปกรณ์ม�กม�ยให้ครูส�ม�รถ
  จัดก�รเรียนก�รสอนได้ง่�ยม�กยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีข้อสอบ 
  เพื่อให้ครูส�ม�รถนำ�ม�ทำ�แบบทดสอบกับผู้เรียน 
  ได้อีกด้วย

BE

Ben Goldstein & Ceri Jones with Emma Heyderman

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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(ดร.ศักดิ์สิน	โรจน์สราญรมย์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด
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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	

STUDENT’S BOOK

A2

1
G

oldstein •  Jones •  H
eyderm

an
Student’s Book

1

(ดร.ศักดิ์สิน	โรจน์สราญรมย์)

ประธานกรรมการบริหาร

ส�านักพิมพ์	บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	จ�ากัด

ทักษะก�รรับ-ส่งส�รจะได้รับก�รพัฒน�ผ่�นท�งกิจกรรมง่�ย ๆ

ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีคว�มชำ�น�ญทั้งภ�ษ�พูดและภ�ษ�เขียนในที่สุด

19

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น ราคา จำานวน รวมเงิน

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
ส่วนลด
สุทธิ

หนังสือชุด Eyes Open

หนังสือภาษาอังกฤษ ชุดเสริมสร้างสมรรถนะ และความสามารถในการสื่อสาร
ตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.4-6

เพื่อส่งเสริมความสำาเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมั่นใจ

 เป็นหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ตรงกับ CEFR 

ม า ต ร ฐ า น ก า ร เรี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ร ะ ดั บ  A 2 - B 1 

ที่ เ หม า ะสมและ เพื่ อ เ ต รี ยมคว ามพร้ อมของผู้ เ รี ย น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ เมื่อจบการศึกษาแล้ว 

สพฐ .  มี ค ว ามค าดหวั ง แล ะต้ อ ง ก า ร ให้ ผู้ เ รี ย นที่ จ บ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย B1 

เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด้ ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล 

และเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ AEC 

และตรงตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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ทำ�ไมต้องเลือกใช้  English in Mind 
1.	เป็นสืื่อการเรียนการสอนที่เตรียมความพร้อมในการสอบ	Cambridge	English	Exam.		
	 เพื่อวัดระดับ	CEFR	
2.	มีการเทียบระดับ	CEFR	อย่างชัดเจน	
3.	มีสื่อต่างๆ	ประกอบการสอน	ได้แก่	Classware	และ	Test	Maker	ทำาให้การเตรียม	
	 การสอนสะดวกมากขึ้น	
4.	ทฤษฎีการสอนแบบ	Communicative	Approach

English in Mind หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

หนังสือเรียนสำาหรับเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ CEFR

     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

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น ราคา จำานวน รวมเงิน

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
ส่วนลด
สุทธิ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น ผู้แต่ง ราคา จำานวน รวมเงิน

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

Olga Geissler

135

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

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

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

Casey Malarcher & Andrea Janzen

135

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

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

รวมเป็นเงิน
ส่วนลด
สุทธิ

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

หนังสือทักษะภ�ษ�อังกฤษ

ร�ยวิช�เพิ่มเติม (ฟัง-พูด และอ่�น-เขียน ม.1-3)

หนังสือทักษะภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด ม.1-3

หนังสือทักษะภาษาอังกฤษ 
 อ่าน-เขียน ม.1-3

หนังสือทักษะภ�ษ�อังกฤษ 
ฟัง-พูด ม.1-3
ชุด Just Speak Up 1-3 

หนังสือทักษะภ�ษ�อังกฤษ 
อ่�น-เขียน ม.1-3
ชุด Reading Challenge 1-3

เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวันด้วยหัวข้อของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นสถานการณ์ใกล้ตัว

เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากผู้เรียนจะได้เป็นผู้เลือกและจัดระบบข้อมูลเพื่อนำาเสนอด้วยตัวเอง

มีเนื้อเรื่องที่หลากหลาย เขียนด้วยภาษาที่มีความเป็นมาตรฐาน และจัดลำาดับความคิดในการนำาเสนอข้อมูลเป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้น
ความสนใจและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แม้แต่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษอ่อน
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หนังสือทักษะภ�ษ�อังกฤษ

ร�ยวิช�เพิ่มเติม
หนังสือทักษะภ�ษ�อังกฤษ 
อ่�น-เขียน ม.4-6
ชุด Reading the World Now 1-3

แบบฝึกหัดเน้นความเข้าใจ การใช้คำาศัพท์ และสำานวนสำาคัญ ๆ จากเนื้อเรื่อง โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ในบริบทที่หลากหลาย
ทำาให้วัดความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

หนังสือทักษะภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียน ม.4-6

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น ผู้แต่ง ราคา จำานวน รวมเงิน

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

Rob Jordens & Jeff Zeter

135

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

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

รวมเป็นเงิน
ส่วนลด
สุทธิ

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

(ฟัง-พูด และอ่�น-เขียน ม.1-3)
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ชุดเสริมทักษะ
การใช้

ภาษาอังกฤษ

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

Think
Big

Based on the Basic Education Core Curriculum
เน้นการสื่อสาร 2 ภาษาอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ม.1-3 

ชุด Think Big Plus 

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 เหม�ะสำ�หรับผู้เรียนในโครงก�ร 
English Program (EP) Mini English Program (MEP) และผู้เรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์เป็นภ�ษ�อังกฤษ

 เป็นหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับภ�ษ�อังกฤษ ระดับชั้น
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

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ราคา จำานวน รวมเงิน

541-840-7 Mathematics ม.1 เล่ม 1 190

541-841-4 Mathematics ม.1 เล่ม 2 210

541-842-1 Mathematics ม.2 เล่ม 1 210

541-843-8 Mathematics ม.2 เล่ม 2 190

541-844-5 Mathematics ม.3 เล่ม 1 215

541-845-2 Mathematics ม.3 เล่ม 2 165 

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

รวมเป็นเงิน
ส่วนลด
สุทธิ
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Think
Big

Based on the Basic Education Core Curriculum
เน้นการสื่อสาร 2 ภาษาอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชุด Think Big Plus 

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

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

 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

Occupations and Technology

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ราคา จำานวน รวมเงิน

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

รวมเป็นเงิน
ส่วนลด
สุทธิ

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

ชุดเสริมทักษะ
การใช้

ภาษาอังกฤษ
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รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

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

Blueprint
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

	 Blueprint is a new seven-book series developed for and targeting adult English learners of all ability levels. From introducing 
basic greetings and social situations to dealing with select academic or vocational topics, the Blueprint series will provide  
the mature learner with relevant practical skills. Grammar, vocabulary, speaking patterns, and listening activities will allow practice 
essential for the development and mastering of real world usage.

รหัสสินค้า รายการ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-1-61352-920-1 Blueprint 1 - Student Book with Student Digital Materials CD 325

978-1-61352-921-8 Blueprint 1 - Workbook with MP3 CD 180

978-1-61352-923-2 Blueprint 2 - Student Book with Student Digital Materials CD 325

978-1-61352-924-9 Blueprint 2 - Workbook with MP3 CD 180

978-1-61352-926-3 Blueprint 3 - Student Book with Student Digital Materials CD 325

978-1-61352-927-0 Blueprint 3 - Workbook with MP3 CD 180

978-1-61352-929-4 Blueprint 4 - Student Book with Student Digital Materials CD 325

978-1-61352-930-0 Blueprint 4 - Workbook with MP3 CD 180

978-1-64015-103-1 Blueprint 5 - Student Book with Student Digital Materials CD 325

978-1-64015-106-2 Blueprint 5 - Workbook with MP3 CD 180

978-1-64015-104-8 Blueprint 6 - Student Book with Student Digital Materials CD 325

978-1-64015-107-9 Blueprint 6 - Workbook with MP3 CD 180



Interact
รายวิชาเพิ่มเติม เสริมทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 

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-AI) 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
des igned to deve lop commun ica t ion sk i l l s , 
co l l a bo ra t i o n  compe t ency ,  c re a t i v i t y ,  a nd
critical thinking ability are integrated throughout 
the ser ies. Digi ta l components help learners 
develop digital literacy and expand the lessons.

รหัสสินค้า รายการ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

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

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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Time to Talk
รายวิชาเพิ่มเติม เสริมทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 

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.

รหัสสินค้า รายการ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

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

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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Integrate
รายวิชาเพิ่มเติม เสริมทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

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.

รหัสสินค้า รายการ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

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

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Reading
&Writing

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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GrammarActive
English
แบบฝึกไวยากรณ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

	 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.

รหัสสินค้า รายการ ชุดละ จำานวน รวมเงิน

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

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

C omponents
 Answer key

 Teacher’s Materials

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



4000English Words
Essential

รายวิชาเพิ่มเติมฝึกคำาศัพท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

	 4000	Essential	English	Words is a six-book series 
that is designed to focus on practical high-frequency 
words to enhance the vocabulary of learners. The series 
presents a variety of words that cover a large percentage 
of the words that can be found in many spoken or written 
texts. Thus, after mastering these target words, learners will 
be able to fully understand vocabulary items when they 
encounter them in written and spoken form.

C omponents
 Answer key

 MP3 Audio

 Application

รหัสสินค้า รายการ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-1-64015-133-8
4000 Essential English Words 1,

Second Edition - Student Book with Student Digital Materials
455

978-1-64015-134-5
4000 Essential English Words 2,

Second Edition - Student Book with Student Digital Materials
455

978-1-64015-135-2
4000 Essential English Words 3,

Second Edition - Student Book with Student Digital Materials
455

978-1-64015-136-9
4000 Essential English Words 4,

Second Edition - Student Book with Student Digital Materials
455

978-1-64015-137-6
4000 Essential English Words 5,

Second Edition - Student Book with Student Digital Materials
455

978-1-64015-138-3
4000 Essential English Words 6,

Second Edition - Student Book with Student Digital Materials
455

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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รหัสสินค้า รายการ ชุดละ จำานวน รวมเงิน

9781493806461 Building Vocabulary: Level 4 Kit 13,680

9781493806492 Building Vocabulary: Level 5 Kit 13,680

9781493806522 Building Vocabulary: Level 6 Kit 13,680

9781493806553 Building Vocabulary: Level 7 Kit 13,680

9781493806584 Building Vocabulary: Level 8 Kit 13,680

9781433317392 Building Vocabulary: Level 9 Kit 13,680

9781433317408 Building Vocabulary: Level 10 Kit 13,680

9781433317415 Building Vocabulary: Level 11 Kit 13,680

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Building Vocabulary:
Level 7 Kit

Building Vocabulary:
Level 10 Kit

Building Vocabulary:
Level 8 Kit

Building Vocabulary:
Level 11 Kit

Building Vocabulary:
Level 9 Kit

Building Vocabulary
From Word Roots

Building Vocabulary from Word Roots
 Help students develop an extensive academic vocabulary in as little as 15 minutes 
per day! This flexible series includes lessons and guided student activities to focus on 
vocabulary acquisition using Greek and Latin prefixes, bases, and suffixes to improve 
students’ comprehension and fluency. While other vocabulary programs drill students 
with lists of words to memorize in a way that doesn’t build reading comprehension, 
this effective program focuses on a standards-based approach to deliver rigorous 
vocabulary instruction, empowering students to learn new words and decipher their 
meanings.

C omponents

Building Vocabulary:
Level 4 Kit

Building Vocabulary:
Level 5 Kit

Building Vocabulary:
Level 6 Kit

 Student’ Guided Practice Book  Teacher’ Guide  Assessment Resources  Digital Resources

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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Language Power
Language Power
 Empower English language learners to build language 
proficiency through listening, speaking, reading, and writing.
 This flexible and portable solution from Teacher Created 
Materials help seducators tackle the unique challenges that 
English language learners face. This highly differentiated and 
rich English language development resource is anchored by 
a dynamic, level-appropriate text set that provides rigorous 
instruction in the four language domains: listening, speaking, 
reading, and writing.

C omponents

Language Power: 
Grades 6-8 Level A Kit

Language Power: 
Grades 6-8 Level B Kit

Language Power: 
Grades 6-8 Level C Kit

รหัสสินค้า รายการ ชุดละ จำานวน รวมเงิน

9781433354069 Language Power: Grades 6-8 Level A Kit 22,800

9781433354120 Language Power: Grades 6-8 Level B Kit 22,800

9781433354182 Language Power: Grades 6-8 Level C Kit 22,800

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

 30-piece Themed and Level Text Set

 Student’s Guided Practice Book

 Teacher’s Guide

 Audio Recording of Texts

 Parent Tip Cards

 Digital Resources

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

Focused Reading Intervention
 Bridge the gap between struggling and proficient readers  
through focused instruct ion of key l i teracy ski l ls and  
comprehension strategies.
 Provide educators with tailored classroom resources to 
meet struggling readers where they are and bring them up 
to grade level. This program specifically addresses key  
reading and literacy skills that align to Common Core and other 
state standards with exposure to a wide range of fiction and 
nonfiction text, opportunities to use multiple strategies to process 
complex text, and language development. Students will strengthen 
foundational reading skills and comprehension of informational text 
and literature.

C omponents

Focused Reading 
Intervention: Level 6 Kit

Focused Reading 
Intervention: Level 7 Kit

Focused Reading 
Intervention: Level 8 Kit

รหัสสินค้า รายการ ชุดละ จำานวน รวมเงิน

9781480741430 Focused Reading Intervention: Level 6 Kit 22,800

9781480741447 Focused Reading Intervention: Level 7 Kit 22,800

9781480741454 Focused Reading Intervention: Level 8 Kit 22,800

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

 One-full-color Student Guide Practice

 Teacher’s Guide

 Interactive Literacy Games

 Assessment Guide

 Digital Resources

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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Time
TIME FOR KIDS® Nonfiction Readers
 Integrate science, social studies, and mathematics  
concepts and themes into your reading block with these  
engaging nonfiction books for kids.
 These dynamic and engaging nonfiction readers are the 
perfect tool for supplementing your reading program or class-
room library. Teacher Created Materials designed this series 
to meet students’ needs for high-interest informational text by 
providing nonfiction readers that feature a variety of text struc-
tures, domain-specific and academic vocabulary, and complex 
text aligned to the content areas.

C omponents

TIME® Nonfiction Readers: 
Grade 6 Kit

TIME® Nonfiction Readers: 
Grade 7 Kit

TIME® Nonfiction Readers: 
Grade 8 Kit

รหัสสินค้า รายการ ชุดละ จำานวน รวมเงิน

9781493835881 TIME® Nonfiction Readers: Grade 6 Kit 42,681

9781493835898 TIME® Nonfiction Readers: Grade 7 Kit 50,160

9781493835904 TIME® Nonfiction Readers: Grade 8 Kit 50,160

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Nonfiction 
Readers

 Reading Books - 15 Titles, 6 Copies   

  Each Plus Lesson Plan

 Teacher’s Guide

 Assessment Resources

 Interactiv-eBooks

 Audio Recordings

 Home School Connections

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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Focused Mathematics Intervention
 Reinforce key mathematical concepts and build 
mathematical fluency with this engaging, standards-based, 
easy-to-use intervention program.
 This versatile program incorporates effective, research-
based intervention strategies while emphasizing critical areas 
of mathematical focus at each grade level. Students will learn 
how to be active math learners through explicit instruction of 
mathematical strategies through a strategic progression of math 
topics across the series scope and sequence. This series can 
be used in a variety of instructional settings and schedules, 
including summer school and after school programs.

C omponents

Focused Mathematics 
Intervention: Level 6 Kit

Focused Mathematics 
Intervention: Level 7 Kit

Focused Mathematics 
Intervention: Level 8 Kit

รหัสสินค้า รายการ ชุดละ จำานวน รวมเงิน

9781480741522 Focused Mathematics Intervention: Level 6 Kit 22,800

9781480741539 Focused Mathematics Intervention: Level 7 Kit 22,800

9781480741546 Focused Mathematics Intervention: Level 8 Kit 22,800

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Mathematics
InterventionFocused

 Lessons/Teacher’s Guide

 Student Guide Practice Book

 Game

 Assessment Resources

 Digital Resources

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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850.-

1,950.-

1,500.-

4,200.-

990.-

3,150.-

2,000.-

5,800.-

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34C)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24#)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18022-GD

18026-GD

18024-GD

18028-GD

18023-GD

18027-GD

18025-GD

18029-GD

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
198 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
34 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
1366 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
698 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
24 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
2008 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

วันที่             เดือน                              พ.ศ.  

ชื่อผู้สั่งซื้อ                                                                  ตำาแหน่ง  

โรงเรียน  

ที่ตั้ง  

                                                                               โทรศัพท์  

นัดส่งวันที่                                                                รับของวันที่  

ลงชื่อ                                             ผู้สั่งซื้อ

(โปรดประทับตราโรงเรียน)

850.-

1,950.-

1,500.-

4,200.-

990.-

3,150.-

2,000.-

5,800.-

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34C)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24#)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18022-GD

18026-GD

18024-GD

18028-GD

18023-GD

18027-GD

18025-GD

18029-GD

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
198 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
34 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
1366 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
698 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
24 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
2008 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

วันที่             เดือน                              พ.ศ.  

ชื่อผู้สั่งซื้อ                                                                  ตำาแหน่ง  

โรงเรียน  

ที่ตั้ง  

                                                                               โทรศัพท์  

นัดส่งวันที่                                                                รับของวันที่  

ลงชื่อ                                             ผู้สั่งซื้อ

(โปรดประทับตราโรงเรียน)

850.-

1,950.-

1,500.-

4,200.-

990.-

3,150.-

2,000.-

5,800.-

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34C)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24#)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18022-GD

18026-GD

18024-GD

18028-GD

18023-GD

18027-GD

18025-GD

18029-GD

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
198 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
34 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
1366 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
698 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
24 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
2008 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

วันที่             เดือน                              พ.ศ.  

ชื่อผู้สั่งซื้อ                                                                  ตำาแหน่ง  

โรงเรียน  

ที่ตั้ง  

                                                                               โทรศัพท์  

นัดส่งวันที่                                                                รับของวันที่  

ลงชื่อ                                             ผู้สั่งซื้อ

(โปรดประทับตราโรงเรียน)

850.-

1,950.-

1,500.-

4,200.-

990.-

3,150.-

2,000.-

5,800.-

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34C)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24#)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18022-GD

18026-GD

18024-GD

18028-GD

18023-GD

18027-GD

18025-GD

18029-GD

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
198 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
34 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
1366 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
698 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
24 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
2008 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

วันที่             เดือน                              พ.ศ.  

ชื่อผู้สั่งซื้อ                                                                  ตำาแหน่ง  

โรงเรียน  

ที่ตั้ง  

                                                                               โทรศัพท์  

นัดส่งวันที่                                                                รับของวันที่  

ลงชื่อ                                             ผู้สั่งซื้อ

(โปรดประทับตราโรงเรียน)

36



850.-

1,950.-

1,500.-

4,200.-

990.-

3,150.-

2,000.-

5,800.-

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34C)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24#)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18022-GD

18026-GD

18024-GD

18028-GD

18023-GD

18027-GD

18025-GD

18029-GD

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
198 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
34 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
1366 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
698 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
24 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
2008 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

วันที่             เดือน                              พ.ศ.  

ชื่อผู้สั่งซื้อ                                                                  ตำาแหน่ง  

โรงเรียน  

ที่ตั้ง  

                                                                               โทรศัพท์  

นัดส่งวันที่                                                                รับของวันที่  

ลงชื่อ                                             ผู้สั่งซื้อ

(โปรดประทับตราโรงเรียน)

850.-

1,950.-

1,500.-

4,200.-

990.-

3,150.-

2,000.-

5,800.-

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34C)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24#)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18022-GD

18026-GD

18024-GD

18028-GD

18023-GD

18027-GD

18025-GD

18029-GD

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
198 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
34 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
1366 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
698 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
24 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
2008 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

วันที่             เดือน                              พ.ศ.  

ชื่อผู้สั่งซื้อ                                                                  ตำาแหน่ง  

โรงเรียน  

ที่ตั้ง  

                                                                               โทรศัพท์  

นัดส่งวันที่                                                                รับของวันที่  

ลงชื่อ                                             ผู้สั่งซื้อ

(โปรดประทับตราโรงเรียน)

850.-

1,950.-

1,500.-

4,200.-

990.-

3,150.-

2,000.-

5,800.-

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34C)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24#)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18022-GD

18026-GD

18024-GD

18028-GD

18023-GD

18027-GD

18025-GD

18029-GD

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
198 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
34 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
1366 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
698 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
24 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
2008 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

วันที่             เดือน                              พ.ศ.  

ชื่อผู้สั่งซื้อ                                                                  ตำาแหน่ง  

โรงเรียน  

ที่ตั้ง  

                                                                               โทรศัพท์  

นัดส่งวันที่                                                                รับของวันที่  

ลงชื่อ                                             ผู้สั่งซื้อ

(โปรดประทับตราโรงเรียน)

850.-

1,950.-

1,500.-

4,200.-

990.-

3,150.-

2,000.-

5,800.-

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ A

(Electronic Kit 15 different experiments 15A)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

198 การทดลอง

(Electronic Kit 198 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

34 การทดลอง

(Electronic Kit 34 different experiments 34C)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1366 การทดลอง

(Electronic Kit 1366 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

15 การทดลอง แบบ B

(Electronic Kit 15 different experiments 15B)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

698 การทดลอง

(Electronic Kit 698 different experiments)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

24 การทดลอง

(Electronic Kit 24 different experiments 24#)

ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2008 การทดลอง

(Electronic Kit 2008 different experiments)

18022-GD

18026-GD

18024-GD

18028-GD

18023-GD

18027-GD

18025-GD

18029-GD

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
198 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
34 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
1366 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
15 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
698 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
24 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ทำ�ก�รทดลองได้
2008 ก�รทดลองพื้นฐ�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�น

วันที่             เดือน                              พ.ศ.  

ชื่อผู้สั่งซื้อ                                                                  ตำาแหน่ง  

โรงเรียน  

ที่ตั้ง  

                                                                               โทรศัพท์  

นัดส่งวันที่                                                                รับของวันที่  

ลงชื่อ                                             ผู้สั่งซื้อ

(โปรดประทับตราโรงเรียน)

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

37

รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

18022-GD ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 15 การทดลอง แบบ A 850

18023-GD ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 15 การทดลอง แบบ B 990

18024-GD ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 34 การทดลอง 1,500

18025-GD ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 24 การทดลอง 2,000

18026-GD ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 198 การทดลอง 1,950

18027-GD ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 698 การทดลอง 3,150

18028-GD ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1366 การทดลอง 4,200

18029-GD ชุดการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2008 การทดลอง 5,800

รวมเป็นเงิน
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ชุด พจนานุกรมภาพ
ภาษาPicture Dictionary

•	 เรียนรู้ง่าย	จดจำาง่ายด้วยภาพประกอบที่สวยงาม

•	 แสดงวธิอีอกเสยีงแตล่ะคำาเปน็ภาษาไทย	พรอ้มฟงัซดีเีสยีงจากเจา้ของภาษา

•	 เพิ่มพูนทักษะทางภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
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รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ราคา จำานวน รวมเงิน

752-031-5 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย 285

752-032-2 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาบาฮาซา มลายู-อังกฤษ-ไทย 285

752-033-9 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาบาฮาซา บรูไน-อังกฤษ-ไทย 285

752-034-6 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย-อังกฤษ-ไทย 285

752-035-3 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาฟิลิปีโน-อังกฤษ-ไทย 285

752-030-8 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาเวียดนาม-อังกฤษ-ไทย 285

752-036-0 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา ลาว-อังกฤษ-ไทย 285

752-040-7 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา เขมร-อังกฤษ-ไทย 285

752-037-7 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา พม่า-อังกฤษ-ไทย 285

รวมเป็นเงิน
ส่วนลด
สุทธิ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ราคา จำานวน รวมเงิน

516-852-4 ระเบียนสะสม ม.1-3 22

517-834-9 แบบรายงานประจ�าตัวนักเรียน ม.1-3 20

517-835-6 แบบรายงานประจ�าตัวนักเรียน ม.4-6 20

521-825-0 สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 28

521-826-7 สมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 32

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

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

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
หรอืตดิตอ่โดยตรงที ่ สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ (พว.)

เจา้หน้าทีข่องสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่�น

โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

ทางสถาบันฯ จะส่งหนังสือไปให้ท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

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. 2562 
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

รอบรู้
อาเซียน
และโลก

GPAS
ครอบคลุม

K-P-A
เก่ง ดี มีสุข

จุดประกาย
โครงงาน

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เพื่อเพิ่มความรู้

และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑

แหล่งเรียนรู้ 
สื่อนวัตกรรม 
และสื่อการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

จัดบรรยากาศ
เชิงบวก BBL 
เน้นการคิด

สร้างองค์ความรู้
สู่การปฏิบัติ

เสริมแนวข้อสอบ
คิดวิเคราะห์

NT/O-NET/PISA
เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

และทักษะการคิด

เน้นผู้เรียน มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ 

และคุณลักษณะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21

แนวทางพัฒนา

๓๖๐ ํ
ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม

ทักษะสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี  

ทักษะชีวิตและอาชีพ


