
ระดับอาช
ีวศึกษา

8 8 5 4 5 1 5 6 1 8 5 4 8

นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ
วิทยาลัย
ที่ตั้ง
โทรศัพท์

ตำาแหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ

สั่งซื้อได้ที่
ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป
ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ใบสั่งซื้อ

หนังสือเรียนอาชีวศึกษาของ พว. แถมฟรี CD แผนการจัดการเรียนรู้ และคู่มือครูทุกรายวิชาพิเศษ

•	 ทันสมัย	พร้อมใช้งาน

• สอนง่าย	เรียนรู้ง่าย

•	รักษ์สิ่งแวดล้อม

•	 แผนการจัดการเรียนรู้

	 ไฟล์	word	และ	pdf

•	 เฉลยหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด

•	PowerPoint

	 ประกอบการเรียนการสอน

•	E-book	คู่มือครู

สุดยอดคู่มือครู

ในรูปแบบ E-book

CD แผนการจัดการเรียนรู้

✓	 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ

	 จากสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(สอศ.)

✓	 ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	พุทธศักราช	2556

✓	 ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา	สมรรถนะรายวิชา	และคำาอธิบายรายวิชา

✓	 เนื้อหาใหม่	ทันสมัย	เป็นปัจจุบัน

✓	 เน้นการเพิ่มผลผลิต	สร้างนวัตกรรมตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

	 สู่มาตรฐานสากล



หนังสือเรียน
คู่มือครู

พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้
Active Learning 

ตามแนว Backward Design
ใช้กระบวนการ

GPAS 5 STEPs

หนังสือเรียน
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คู่มือครู

ผ่านการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทุกเล่ม

พิมพ์ 4 สี สวยงาม น่าเรียนรู้
มีภาพประกอบเพื่อเสริมสร้าง
ความน่าสนใจในการเรียนรู้

เน้ือหาเข้าใจง่าย ตรงตาม
คำาอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2556

มีกิจกรรมหลากหลาย
เพ่ือเสริมทักษะและพัฒนาผู้เรียน

มีตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของเน้ือหารายวิชากับจุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

มีแบบทดสอบเพ่ือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ใช้กระบวนการ

GPAS 5 STEPs

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

ขั้นรวบรวมข้อมูล

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ

ขั้นสื่อสารและนำาเสนอ

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 
บริการสังคมและจิตสาธารณะ

สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา

ให้ผู้สอนและผู้เรียนต่อยอดในการแสวงหาความรู้
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1. ไม่ควรน าเคร่ืองมือตา่งๆ ใสไ่ว้ในกระเป๋าเสือ้หรือกระเป๋ากางเกง 
2. ไม่หยอกล้อกนัในขณะปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3. ไม่น าเคร่ืองมือท่ีช ารุดมาใช้งาน 
4. เคร่ืองเจียระไนจะต้องมีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้ครบ 

การหยอกล้อกันขณะปฏบิัตงิาน 

  การอ่านแบบภาพประกอบ 
 การประกอบชิน้งานตัง้แต่หลายชิน้เพ่ือให้เป็นชิน้งานจ านวน 1 ชิน้ โดย
ชิน้สว่นท่ีประกอบเข้าด้วยกนันัน้จะต้องมีการออกแบบไว้และก าหนดขนาดท่ีสมัพนัธ์กนั 
จากนัน้น าชิน้งานทัง้หมดมาออกแบบการยึดด้วยวิธีการยึดด้วยสลกัเกลียวหรือสกรู
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

สื่อการเรียนการสอน PowerPoint
มี PowerPoint

ประกอบการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา

CD แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

พร้อมใช้งาน สามารถปรับแก้ไขได้

มีเฉลยแบบทดสอบ

และกิจกรรม

ครบทุกหน่วยการเรียนรู้

มีสื่อการสอน PowerPoint

พร้อมในแผ่น สะดวกต่อการสอน

มีสุดยอดคู่มือครูในรูปแบบ

E-book ทันสมัย พร้อมใช้งาน
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รหัสวิชา	2000-1201	ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง	1	

(Real	Life	English	1) 

Interchange Intro A & Intro B

รหัสวิชา	2000-1202	ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง	2	

(Real	Life	English	2)	

Interchange Level 1A & Level 1B

หนังสือเรียนอาชีวศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	

หมวดวิชาทักษะชีวิต	

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ		

หนั ง สื อ เรี ย นอาชี ว ศึ กษ า  หมวดวิ ช าทั กษะชี วิ ต 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) “Interchange”
5th Edition เป็นหนังสือเรียนของสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ Cambridge University Press ท่ีได้รับความนิยม
ต ล อ ด ก า ล  มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า ใ ห ม่ ล่ า สุ ด
โดย เน้นทั กษะของการสื่ อสาร ให้ เข้ ากั บการ เรี ยนรู้  
ภ าษ าอั ง ก ฤษ ในยุ ค ปั จ จุ บั น แห่ ง ศ ต ว ร รษที่  2 1

เนือ้หาประกอบไปดว้ยการเขา้บทเรยีนดว้ยภาพประกอบ
ที่ทันสมัย สอนคำาศัพท์ที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียนในระดับ
อาชีวศึกษาเพื่อนำาไปใช้ในทักษะวิชาชีพ พร้อมทั้ง 
เสริมด้วยการเรียนไวยากรณ์ แง่มุมทางความคิด 
วัฒนธรรมการใช้ภาษาให้เหมาะสม ตลอดจนการเรียน
ทักษะภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด 
อ่าน และเขียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่

สาระสำาคัญ

สาระการเรียนรู้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ1

	 การเป็นผู้ประกอบการที่ดี	 มีความสำาคัญและมีความหมายต่อการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ

การเป็นผู้บริหารที่ดี	 เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องใช้ความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะต่างๆ		

ที่สูงกว่าการประกอบอาชีพอื่นๆ	 หากองค์กรมีผู้ประกอบการที่ดีและมีความสามารถจะส่งเสริมให้

องค์กรธุรกิจมีการเจริญเติบโตและสร้างกำาไรได้มากกว่ากิจการที่มีเฉพาะผู้บริหารที่ดี

	 1.	 ความหมายของผู้ประกอบการ

	 2.	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ

	 3.	 จุดมุ่งหมายและความสำาคัญของการประกอบธุรกิจ

	 4.	 รูปแบบและประเภทของธุรกิจ	

	 5.	 ปัจจัยของการเป็นผู้ประกอบการ

	 6.	 กระบวนการของผู้ประกอบการ

สาระสำาคัญ/
สาระการเรียนรู้

สรุปสาระสำาคัญของเนื้อหา

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

สมรรถนะ
ประจำาหน่วย

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ผังสาระ
การเรียนรู้ เนื้อหา

ระบุสมรรถนะย่อย

ซึ่งเชื่อมโยงกับ

สมรรถนะรายวิชา

ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

เพื่อใช้ประเมินผลการเรียนรู้

แสดงหัวข้อสำาคัญของเน้ือหา

ในหน่วยการเรียนรู้

ในรูปแบบผังกราฟิก

• ตรงตามคำาอธิบาย  

 รายวิชา

• ทันสมัย เป็นปัจจุบัน   

 เข้าใจง่าย

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

หนังสือเรียนอาชีวศึกษา

สร้างนวัตกรรม
เน้นการเพิ่มผลผลิต

สู่มาตรฐานสากล
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

และความมีคุณธรรมในวิชาชีพ
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การเป็นผู้ประกอบการ10

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ

ความหมายของผู้ประกอบการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ

รูปแบบและประเภทของธุรกิจ

ปัจจัยของการเป็นผู้ประกอบการ

กระบวนการของผู้ประกอบการ

จุดมุ่งหมายและความสำาคัญของการประกอบธุรกิจ

สมรรถนะประจำ�หน่วย

จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

ผังส�ระก�รเรียนรู้

	 แสดงความรู้เกี่ยวกับ	ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ

	 1.		บอกความหมายของผู้ประกอบการได้

	 2.		อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจได้

	 3.	 อธิบายจุดมุ่งหมายและความสำาคัญของการประกอบธุรกิจได้

	 4.	 อธิบายรูปแบบและประเภทของธุรกิจที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ 	พร้อมยกตัวอย่างได้

	 5.	 อธิบายปัจจัยของการเป็นผู้ประกอบการได้

	 6.		อธิบายกระบวนการของผู้ประกอบการที่จะนำามาใช้สำาหรับการดำาเนินธุรกิจได้

	 7.	 มีเจตคติที่ดีในการเรียน	เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 และรักษ์ค่านิยมหลัก	12	ประการ	ของไทย

กิจกรรม
ตรวจสอบ
ความเข้าใจ

กิจกรรม
ส่งเสริม

การเรียนรู้

กิจกรรม
เสริมทักษะ/

ใบงาน/
แบบฝึกหัด

แบบทดสอบเนื้อหา

• มีคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ

 ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

• มีสรุปสาระสำาคัญ

 ท้ายหน่วยการเรียนรู้

เพื่อฝึกทักษะ
ด้านความรู้-ความจำา

เพื่อวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ตามจุดประสงค์

การเรียนรู้

ประกอบด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้

ที่มีรูปแบบหลากหลาย 

เพื่อให้ผู้สอนเลือกกิจกรรม

ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

พัฒนาผู้เรียน

กระตุ้นให้ฝึกการคิด

การปฏิบัติ และทบทวน

เนื้อหาที่ ได้เรียนรู้

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

หนังสือเรียนอาชีวศึกษา

สร้างนวัตกรรม
เน้นการเพิ่มผลผลิต

สู่มาตรฐานสากล
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

และความมีคุณธรรมในวิชาชีพ

มี PowerPoint

ประกอบการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา
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สุดยอดคู่มือครู 54สุดยอดคู่มือครู 54

1. ขั้นรวบรวมข้อมูล 

Gathering
2. ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 STEPs

ทักษะชีวิตบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

48 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

 指  sh zh 	 	 脸 	 i nji  

 什   sh n e   脖   b z   

 膝   x ɡ i   指  zh n zh  

 指  m zh   指  i ozh  

 手  sh u  肘  ǒ  

 齿  ách   膀	 ji nb n   

 臂  sh ub   腿  t ǐ 

 臀  t n    踝  u i 

	 	 1.3.3		การสนทนา
       duì  huà

（对话）

แบบฝึกหัด
       liàn    xí

（练习） :	ให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันฝึกสนทนาโดยใช้คำาศัพท์ในบทเรียนหรือแหล่งเรียนรู้	

	 	 	 	 	 					เพิ่มเติม

	 	 A:		 Zhè shì shénme？

	 	 B:			  .

	 	 A:		 Nà shì shénme？

	 	 B:			  .

แบบฝึกหัด
       liàn    xí

（练习） :		ให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันเขียนบทสนทนาและฝึกสนทนาโดยใช้คำาศัพท์ใน

	 	 	 	 	 					บทเรียนหรือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

	 	 A:		

	 	 B:			

	 	 A:		

	 	 B:			

	食		 	 				í        ǐ		 	 	 นิ้วชี้		 	 	 				颊		 		l     ǎ       á	 	 	 แก้ม

				么	 	 				é     m		 	 	 อะไร		 	 	 	 	子		 			ó i	 	 	 	 คอ

				盖	 	 			ī      à	 	 	 	 เข่า	 	 	 							中	 	 			ō				ɡ				ǐ	 	 นิ้วกลาง

拇	 	 	 				ǔ        ǐ		 	 	 นิ้วหัวแม่มือ		 		小	 	 		x    ǎ         ǐ		 	 นิ้วก้อย

          ǒ	 	 	 	 	 มือ	 	 	 	 	 	 	 	zh    u	 	 	 	 ข้อศอก

	牙		 	 		y         ǐ	 	 	 	 ฟัน	 	 	 	 	肩	 	 			ā        ǎ     ɡ  ไหล่

	手		 	 				ǒ        ì	 	 	 แขน		 	 	 	 	 	 		u		 	 	 	 	 ขา

      ú 	 	 	 	 	 สะโพก         h      á     ข้อเท้า

(แนวทางการตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน)

(แนวทางการตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน)

St

ep 5
ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคมและจิตสาธารณะSelf-Regulat

ing

1.	 ผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่และรายบคุคลตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจของตนเองหลังจาก										
รับฟังการนำาเสนอของสมาชิกกลุ่มอื่น	
ปรับปรุงชิ้นงานของกลุ่มตนให้สมบูรณ์	
และบันทึกเพิ่มเติม	 นำาผลงานแสดงใน								
ป้ายนิเทศหรือเผยแพร่สู่ห้องเรียนอื่น							
หรือสาธารณะ

2.	 ผู้ เรียนทำาแบบทดสอบ	 (หนังสือเรียน										
หน้า	 56-57)	 จากนั้นประเมินสรุปผล												
การทำากิจกรรม	 (หนังสือเรียน	 หน้า	 55)									
ทำาแบบประเมินตนเอง	 (หนังสือเรียน									
หน้า	 57)	 และกำาหนดแนวทางการพัฒนา
ตนเอง

แนวทางการฝึกทักษะเพิ่มเติม (ฟัง พูด เขียน)

A:	
 Nǐ  yǒu  chē  ma

你有车吗？  
	 คุณมีรถยนต์ไหม

B:		
Yǒu，wǒ  yǒu   yì  liànɡ chē

有, 我有一辆车。
	 มี	ฉันมีรถยนต์หนึ่งคัน

A:	
 Nǐ  yǒu diàn nǎo ma

你有电脑吗？ 
	 คุณมีคอมพิวเตอร์ไหม

B:		
Yǒu      wǒ yǒu    yì   tái diàn nǎo

有，我有一台电脑。
	 มี	ฉันมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง

A:		
 Nǐ  yǒu chē  ma

你有车吗？
	 คุณมีรถยนต์ไหม

B:		
Wǒ méi yǒu chē

我没有车。
	 ฉันไม่มีรถยนต์

A:		
 Nǐ  yǒu diàn nǎo  ma

你有电脑吗？
	 คุณมีคอมพิวเตอร์ไหม

B:		
Wǒ méi yǒu diàn nǎo

我没有电脑。
	 ฉันไม่มีคอมพิวเตอร์

บูรณาการทักษะ
ศตวรรษที่ 21

เน้นสร้างสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

• การทำางานเป็นทีม 

• การใช้สื่อ

• การใช้ทักษะ

ค่านิยมหลัก
12 ประการ

บ่มเพาะค่านิยมหลัก 12 ประการ

และความมีคุณธรรมในวิชาชีพ

ทักษะชีวิต

เพื่อบูรณาการและนำาไปใช้ในวิชาชีพ

การจัดการเรียนรู้
แบบ GPAS 5 STEPs 

ภายใต้การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้

แบบ Backward Design

มีเกร็ดความรู้เพิ่มเติม
เพื่อสร้างเสริมทักษะ

ในการเรียนรู้

สุดยอดคู่มือครู
การพัฒนาครูด้วยการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับการเรียนการสอน
เป็นแบบ Active Learning

ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21
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สุดยอดคู่มือครู71 สุดยอดคู่มือครู71

5. ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating
3. ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

4. ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

รอบรู้อาเซียนและโลกค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมท้าทาย
asean

Applying th

ecommunication 
ski

ll

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ

St

ep 4

1.  ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบหรือหาวิธี              
นำาเสนอให้ผู้อื่นรับรู้และสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม 
บูรณาการการใช้สื่อ/เทคโนโลยี/คำาศัพท์
เพิม่เตมิ/สิง่ทีน่า่สนใจแทรกในการรายงาน

2. สุ่มกลุ่มผู้เรียนนำาเสนอผลการสรุปความรู้
ความเข้าใจ 

กิจกรรมท้าทาย
รอบรู้

อาเซียนและโลก

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

• บูรณาการการใช้คำาศัพท์

 ภาษาอังกฤษในการนำาเสนอผลงาน

• ให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

 ภาษาอังกฤษ

• มีเจตคติที่ดีในการสื่อสาร

 ด้วยภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง 

 ที่ ใช้ในการสื่อสารระหว่าง

 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

มีเฉลย
และ

แนวทางการตอบ

การประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)

โดยใช้เกณฑ์ Rubrics

สุดยอดคู่มือครู
การพัฒนาครูด้วยการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับการเรียนการสอน
เป็นแบบ Active Learning

ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21

มี PowerPoint

ประกอบการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา
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รหัสวิชา 2000-2001 ชื่อวิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 

--------------------------------------------------- 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระเบียบแถว สัปดาห์ที่ 5-6 เร่ือง ระเบียบแถว เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 

 
 

 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับระเบียบแถวที่ผู้เรียนเคยได้รับรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น แล้วด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นสอน 
 Step 1 Gathering (ขั้นรวบรวมข้อมูล) 

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนร่วมกันศึกษาเอกสารหนังสือเรียนเรื่องระเบียบแถว 
2. ตั้งค าถามให้ผู้เรียนเสนอข้อมูลจากประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับระเบียบแถว ดังตัวอย่าง 

2.1 ระเบียบแถว   
• การฝึกระเบียบแถวมีประโยชน์อย่างไร 
• ผู้เรียนเคยปฏิบัติตามระเบียบแถวท่าใดบ้าง 

2.2 รูปแบบสัญญาณมือ 
• การฝึกรูปแบบสัญญาณมือมีประโยชน์อย่างไร 
• ผู้เรียนเคยปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาณมือท่าใดบ้าง 

3. แต่ละกลุ่มบันทึกผลจากการศึกษาตามหัวข้อที่ก าหนดลงผังกราฟิก (เลือกออกแบบและใช้ผังกราฟิก
ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล) ดังตัวอย่าง 
 

 

   
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

แผน
การจัดการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

• สอดคล้องกับคู่มือครู

• ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียนรู้

 ครบทั้งรายวิชา

• ระบุวิธีการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้  

 ตามภาระงาน/ชิ้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

กิจกรรม
การเรียนรู้

การบูรณาการ
กิจกรรม
การเรียนรู้

• กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้

 และสมรรถนะประจำาหน่วย ครบทั้งรายวิชา

• เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้และผลิตผลงานด้วยกระบวนการ

 GPAS 5 STEPs

• ค้นหาความรู้ด้วยตนเองและคิดสู่การสร้างนวัตกรรม

• ค้นหาคุณธรรมและค่านิยม

• เรียนรู้จากการทำางานและทำาเป็นทีม

• ใช้กระบวนการสร้างความรู้และใช้ทักษะเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
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• การท างานเป็นทีม1 ทีมละ 5-6 คน ฝึกการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  
• การใช้สื่อ/เทคโนโลยี/สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ 
 

 
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยหาข้อมูลจาก 

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และใช้ค าศัพท์ดังกล่าวในการน าเสนอผลงาน 
 

 
การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ วารสาร 

 

 
• มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
• ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
• มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
• รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบแถว และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันและ 

การประกอบอาชีพ 
 

สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ของส านักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด 
2. แบบบันทึกผังกราฟิกแบบต่างๆ 
3. PowerPoint วิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ของส านักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

จ ากัด 
                                                           
1 ทีมหรือกลุ่มเป็นค าส าหรับสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

การบูรณาการกิจกรรมการเรยีนรู้ 

แผน
การจัดการเรียนรู้

แผนการจัด
การเรียนรู้

• สอดคล้องกับคู่มือครู

• ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียนรู้

 ครบทั้งรายวิชา

• ระบุวิธีการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้  

 ตามภาระงาน/ชิ้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

กิจกรรม
การเรียนรู้

การบูรณาการ
กิจกรรม
การเรียนรู้

• กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้

 และสมรรถนะประจำาหน่วย ครบทั้งรายวิชา

• เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้และผลิตผลงานด้วยกระบวนการ

 GPAS 5 STEPs

• ค้นหาความรู้ด้วยตนเองและคิดสู่การสร้างนวัตกรรม

• ค้นหาคุณธรรมและค่านิยม

• เรียนรู้จากการทำางานและทำาเป็นทีม

• ใช้กระบวนการสร้างความรู้และใช้ทักษะเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
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ใบสั่งซื้อ
หนังสือเรียน
อาชีวศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พุทธศักราช 2556

จำานวน รวมเงินราคาผู้แต่งรายชื่อหนังสือลำาดับกระทรวงฯรหัสสินค้ารหัสวิชาลำาดับ

หมวดวิชาทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาภาษาไทย

1 2000-1101 978-616-05-3791-4 3 (1/60) ภาษาไทยพื้นฐาน
นัฐพร ปะทะวัง และ 

 ศิษฎีพร อำ�พันเงิน
95

2 2000-1102 978-616-05-2270-5 1 (1/59) ภาษาไทยเพื่ออาชีพ สิริม� เจริญศรี 81

3 2000-1106 978-616-05-3789-1 6 (1/60) ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
นัฐพร ปะทะวัง และ 

 ศิษฎีพร อำ�พันเงิน
81

หมวดวิชาทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาต่างประเทศ

4 2000-1201 978-110-84-4716-4 8 (2/60)
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life English 1) 
Interchange Intro A Student’s Book

Jack C. Richards 
  

195

5 2000-1201 978-110-84-4718-8 9 (2/60)
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life English 1) 
Interchange Intro A Workbook

Jack C. Richards 95

6 2000-1201 978-110-84-4717-1 10 (2/60)
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life English 1) 
Interchange Intro B Student’s Book

Jack C. Richards 195

7 2000-1201 978-110-84-4719-5 11 (2/60)
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life English 1) 
Interchange Intro B Workbook

Jack C. Richards 95

8 2000-1202 978-110-84-3640-3 12 (2/60)
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life English 2) 
Interchange 1 A Student’s Book

Jack C. Richards 195

9 2000-1202 978-110-84-3809-4 13 (2/60)
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life English 2) 
Interchange 1 A Workbook

Jack C. Richards 95

10 2000-1202 978-110-84-3808-7 14 (2/60)
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life English 2) 
Interchange 1 B Student’s Book

Jack C. Richards 195

11 2000-1202 978-110-84-3810-0 15 (2/60)
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life English 2) 
Interchange 1 B Workbook

Jack C. Richards 95

หมวดวิชาทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

12 2000-1301 978-616-05-2251-4 25 (1/59) เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปัทมนันท์ แก้วประดับ 119

13 2000-1303 978-616-05-2274-3 4 (1/59) เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ 
และบริการ

ปัทมนันท์ แก้วประดับ 114

14 2000-1304 978-616-05-2637-6 5 (1/59) เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม ปัทมนันท์ แก้วประดับ 92

15 2000-1305 978-616-05-2480-8 6 (1/59) เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปัทมนันท์ แก้วประดับ 92

หมวดวิชาทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

16 2000-1401 978-616-05-2252-1 167 (2/59) คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วงศกร อยู่ม�ก และ 

 ปัทมนันท์ แก้วประดับ 89

17 2000-1403 978-616-05-2275-0 10 (1/59) เพิ่มเติม คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1 ม�นะ วิช�ง�ม 75

18 2000-1404 978-616-05-2682-6 154 (1/60) คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2 ม�นะ วิช�ง�ม 76

19 2000-1406 978-616-05-2276-7 230 (1/60) เพิ่มเติม คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม    ม�นะ วิช�ง�ม 79

20 2000-1407 978-616-05-2479-2 14 (1/59) เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ วงศกร อยู่ม�ก และคณะ 97

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ
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จำานวน รวมเงินราคาผู้แต่งรายชื่อหนังสือลำาดับกระทรวงฯรหัสสินค้ารหัสวิชาลำาดับ

หมวดวิชาทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

21 2000-1501 978-616-05-2254-5 235 (1/60) เพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สุเทพ มั่นคง 76

22 2000-1502 978-616-05-3365-7 240 (1/60) เพิ่มเติม ทักษะชีวิตและสังคม ผศ.กวี วรกวิน และคณะ 81

23 2000-1504 978-616-05-3908-6 248 (1/60) เพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ผศ.กวี วรกวิน และคณะ 89

24 2000-1505 978-616-05-3903-1 164 (1/60) เหตุการณ์ปัจจุบัน ผศ.กวี วรกวิน และคณะ 78

หมวดวิชาทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

25 2000-1601 978-616-05-3905-5 167 (1/60) พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ จิตนภ�  แสงทอง และคณะ 97

26 2000-1602 978-616-05-3419-7 180 (2/59) ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ พัชรีย�  มัทธนัง และคณะ 67

27 2000-1603 978-616-05-3418-0 182 (2/59)
การออกกำาลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพในการทำางาน

เกื้อกูล  แก้ววิไล และคณะ 84

28 2000-1604 978-616-05-3420-3 183 (2/59) การป้องกันตนเองจากภัยสังคม มณี  ชมชื่น และคณะ 59

29 2000-1606 978-616-05-3909-3 169 (1/60) การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข เจษฎ์  ประกอบทรัพย์ 103

30 2000-1607 978-616-05-3781-5 253 (1/60) เพิ่มเติม เพศวิถีศึกษา ธีรภัทร  คล้�ยศรี และคณะ 92

31 2000-1608 978-616-05-2279-8 134 (1/59) สิ่งเสพติดศึกษา ธีรภัทร  คล้�ยศรี และคณะ 65

32 2000-1609 978-616-05-3914-7 170 (1/60) ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ดร.ป�ณเดช�  ทองเลิศ 86

33 2000-1610 978-616-05-3421-0 187 (2/59) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ภัทรพร  ภัทรพิศ�ล และคณะ 67

 หมวดวิชาทักษะชีวิต/กิจกรรมเสริมหลักสูตร

34 2000-2001 978-616-05-3906-2 173 (1/60) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ดร.ป�ณเดช� ทองเลิศ 62

35 2000-2002 978-616-05-3910-9 174 (1/60) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ดร.ป�ณเดช� ทองเลิศ 67

 หมวดวิชาทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาเลือกเสรี

36 2000-9206 978-616-05-2851-6 20 (1/59) เพิ่มเติม ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  ศิษฎีพร อำ�พันเงิน และคณะ 81

37 2000-9207 978-616-05-3003-8 192 (2/59) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 ศิษฎีพร อำ�พันเงิน 81

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

38 2001-1001 978-616-05-2257-6 147 (1/59) ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ไพเร�ะ จันทร์เพชร และคณะ 86

39 2001-1002 978-616-05-3911-6 202 (1/60) การเป็นผู้ประกอบการ ผศ.ดร.พัฒน� ศิริโชติบัณฑิต 92

40 2001-1003 978-616-05-3912-3 206 (1/60) พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.พัฒน� ศิริโชติบัณฑิต 86

41 2001-1004 978-616-05-2281-1 150 (1/59) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชญ�ภ� ทิมจำ�ลองเจริญ 92

42 2001-1005 978-616-05-3904-8 262 (1/60) เพิ่มเติม
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ในงานอาชีพ
ไพเร�ะ จันทร์เพชร และคณะ 81

43 2001-1007 978-616-05-3532-3 196 (2/59) ความปลอดภัยในงานอาชีพ มณี ชมชื่น และคณะ 78

44 2001-2001 978-616-05-2587-4 154 (1/59)
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
เพื่องานอาชีพ (2007)

พนม  บุญญ์ไพร 108

45 2001-2001 978-616-05-2259-0 23 (1/59) เพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
เพื่องานอาชีพ (2010)

พนม  บุญญ์ไพร 114

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ
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 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

46 2100-1001 978-616-05-2260-6 1 (2/61) เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
อนุสรณ์ แสงด�ว และ 

ณัฐกร หมื่นทอง
103

47 2100-1002 978-616-05-2261-3 1 (1/59) วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม สุระพงษ์ แสนบุญรัตน์ 75

48 2100-1003 978-616-05-2262-0 58 (2/59) งานฝึกฝีมือ 1 ไทรทอง เรืองจำ�รัส 106

49 2100-1005 978-616-05-2263-7  5 (1/59) งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ฉัตรทอง ใสแสง 108

50 2100-1007 978-616-05-2284-2 6 (1/59) งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น ประภ�ส  พวงชื่น 86

51 2100-1009 978-616-05-2285-9 8 (1/59) งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น สุระพงษ์  แสนบุญรัตน์ 103

52 2101-2006 978-616-05-2361-0  3 (1/59) เพิ่มเติม เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น กฤษฎ�  แสวงแก้ว 117

53 2101-2007 978-616-05-3935-2 5 (1/61) กลศาสตร์เครื่องกล ม�นะ วิช�ง�ม 126

54 2101-2101 978-616-05-4000-6 8 (1/61) เพิ่มเติม งานเครื่องยนต์เล็ก ม�นะ วิช�ง�ม 97

55 2101-2104 978-616-05-2687-1 72 (2/59) งานบำารุงรักษารถยนต์ ม�นะ วิช�ง�ม 142

56 2101-2105 978-616-05-3359-6 73 (2/59) การขับรถยนต์ พัณณิณ  แสงทอง และคณะ 97

57 2101-2106 978-616-05-2683-3 75 (2/59) งานวัดละเอียดช่างยนต์ ม�นะ  วิช�ง�ม 113

58 2101-2107 978-616-05-2626-0 77 (2/59) คณิตศาสตร์ยานยนต์ กฤษฎ�  แสวงแก้ว 105

59 2101-2108 978-616-05-2638-3 12 (1/59) กลศาสตร์ยานยนต์ สรรพสิทธิ์  ยืนย�ว 125

60 2101-2503 978-616-05-2686-4 17 (1/59) งานสีรถยนต์เบื้องต้น วัชรินทร์  เหล่�ออง 101

61 2101-2504 978-616-05-2685-7 18 (1/59) งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ วัชรินทร์  เหล่�ออง 125

62 2102-2003 978-616-05-3368-8 13 (1/60) ทฤษฎีเครื่องมือกล อำ�น�จ  ทองแสน 175

63 2102-2007 978-616-05-3530-9 5 (2/61) กรรมวิธีการผลิต อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศ�ล 135

64 2103-2109 978-616-05-3369-5 55 (1/60) เพิ่มเติม งานระบบท่อส่งความเย็น นิเวศน์  เดินสันเทียะ 147

65 2104-2112 978-616-05-2357-3 40 (1/59) ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น ทรงศักดิ์  สัตน�โค 142

66 210X-8001 978-616-05-2648-2 - ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) นัฐฐ�  สอนกลิ่น 117

67 210X-8501 978-616-05-2647-5 - โครงการ (อุตสาหกรรม) ศิษฎีพร  อำ�พันเงิน 142

 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

68 2200-1001 978-616-05-3913-0 1 (1/60) เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จิตร�พร  ใบใหญ่ และคณะ 97

69 2200-1002 978-616-05-2266-8 3 (1/59) การบัญชีเบื้องต้น 1 สุภ�พ  เถื่อนเมือง และคณะ 114

70 2200-1003 978-616-05-2287-3 60 (2/59) การบัญชีเบื้องต้น 2 กัณทิม�  สุธีดวงสมร 108

71 2200-1004 978-616-05-2265-1 7 (1/59) การขายเบื้องต้น 1 ภัทร�ภรณ์  เสียงสุทธิวงศ์ 97

72 2200-1005 978-616-05-2286-6 62 (2/59) การขายเบื้องต้น 2 สุภ�ภรณ์  ธีระจันทร์  97

73 2200-1006 978-616-05-3907-9 2 (1/60) พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น พจน์  นวลปลอด 76

74 2200-1007 978-616-05-2268-2 48 (1/60) เพิ่มเติม พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น พจน์  นวลปลอด 73

75 2200-1008 978-616-05-2288-0 10 (1/59) กฎหมายพาณิชย์ วิช�ญ โพธิสิทธิ์ 92

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ
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 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

76 2201-2002 978-616-05-3708-2 22 (1/60) เพิ่มเติม การบัญชีห้างหุ้นส่วน นุชน�รถ อินทรโคกสูง 184

77 2201-2003 978-616-05-4001-3 9 (1/61) เพิ่มเติม การบัญชีบริษัทจำากัด น�รีรัตน์ เทศสูงเนิน 159

78 2201-2005 978-616-05-2625-3 7 (1/59) เพิ่มเติม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ศุภม�ส เรืองลักษณ์วิล�ศ 224

79 2201-2006 978-616-05-2358-0 15 (1/59) ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี อนงค์นุช ปอเจริญ 167

80 2201-2007 978-616-05-3407-4 65 (2/59) การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี พินรัฎ สีตลวร�งค์ 171

81 2201-2101 978-616-05-3110-3 8 (1/60) การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
อรวรรณ เจือจันทร์ และ

เพ็ญจันทร์ วุฒิบัญชร
130

82 2201-2102 978-616-05-3111-0  66 (2/59) การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย อรวรรณ เจือจันทร์ 113

83 2201-2104 978-616-05-2706-9 29 (1/60) เพิ่มเติม การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำาคัญ กัณทิม� สุธีดวงสมร 163

84 2202-2001 978-616-05-2488-4 13 (1/59) เพิ่มเติม ศิลปะการขาย ดวงกมล ศรีเกษม และคณะ 125

85 2202-2002 978-616-05-2476-1 69 (2/59) การหาข้อมูลการตลาด จินตภ�  พุทธศิริรังษี 130

86 2202-2003 978-616-05-2884-4 14 (1/61) การดำาเนินธุรกิจขนาดย่อม สุภ�ภรณ์ ธีระจันทร์ 173

87 2202-2004 978-616-05-2350-4 29 (1/59) การจัดจำาหน่ายสินค้าและบริการ วศินวุฒิ  พุทธศิริรังษี 158

88 2202-2006 978-616-05-2355-9 14 (1/59) เพิ่มเติม การส่งเสริมการขาย ผศ.ดร.พัฒน� ศิริโชติบัณฑิต 150

89 2202-2007 978-616-05-2478-5 32 (1/59) การจัดแสดงสินค้า สิรีพร เส็นติหยะ 175

90 2202-2008 978-616-05-2353-5 33 (1/59) การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย สิรีพร เส็นติหยะ 150

91 2202-2102 978-616-05-2849-3 10 (1/60) การขายตรง ผศ.ดร.พัฒน� ศิริโชติบัณฑิต 126

92 2202-2106 978-616-05-2850-9 73 (2/59) การกำาหนดราคา ผศ.ดร.พัฒน� ศิริโชติบัณฑิต 117

93 2204-2001 978-616-05-2363-4 17 (1/59) เพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เผด็จ  อ่ำ�น�เพียง 142

94 2204-2002 978-616-05-2356-6 10 (2/60) ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น กนกรัตน์ จิรสัจจ�นุกูล 120

95 2204-2003 978-616-05-2362-7 45 (1/59) เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กนกรัตน์ จิรสัจจ�นุกูล 134

96 2204-2004 978-616-05-2360-3 19 (1/59) เพิ่มเติม คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สมควร ส�กำ� 142

97 2204-2005 978-616-05-2364-1 48 (1/59) คอมพิวเตอร์และการบำารุงรักษา เผด็จ  อ่ำ�น�เพียง 158

98 2204-2008 978-616-05-2365-8 51 (1/59) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สมควร  ส�กำ� 183

99 2204-2009 978-616-05-3113-4 16 (1/60) การสร้างเว็บไซต์ สมควร  ส�กำ� 184

100 2204-2101 978-616-05-2489-1 81 (2/59) องคป์ระกอบศลิปส์ำาหรบังานคอมพวิเตอร์
พีระนันท์  ลักษณ�วิน

และคณะ
101

101 2204-2105 978-616-05-2359-7 45 (1/60) เพิ่มเติม โปรแกรมกราฟิก สุพรรณี  สัตน�โค 167

102 220X-8001 978-616-05-2681-9 - ฝึกงาน (พาณิชยกรรม) นัฐฐ�  สอนกลิ่น 117

103 220X-8501 978-616-05-2680-2 - โครงการ (พาณิชยกรรม) ศิษฎีพร  อำ�พันเงิน 142

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ

จำานวน รวมเงินราคาผู้แต่งรายชื่อหนังสือลำาดับกระทรวงฯรหัสสินค้ารหัสวิชาลำาดับ

ใหม่

ใหม่
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ใบสั่งซื้อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนงัสอืเรยีนอาชวีศกึษา
รายการ

โปรดพิจารณาสั่งซื้ิอหนังสือได้ที่...

• ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ
• เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่าน

 หรือติดต่อโดยตรงที่ 

สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด

1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 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

นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ

วิทยาลัย

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ตำาแหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ

ทางสถาบันฯ จะส่งหนังสือไปให้ท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ทางสถาบันฯ 

สามารถจัดส่งได้ทันที ค่าขนส่งฟรี!

ท่านสามารถชำาระเงิน 

ภายหลังจากเปิดเรียนเป็นต้นไป

การสั่งซื้อ การชำาระเงิน ช่องทางการชำาระเงิน การส่งคืน

ท่านสามารถชำาระเงินค่าหนังสือ 

ทางไปรษณีย์ธนาณัติ โดยสั่งจ่ายในนาม
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

ปณ. ดุสิต

หนังสือส่งคืนทางไปรษณีย์

หรือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้าไปรับคืน

ภายหลังหรือจัดส่งคืนทางบริษัทขนส่ง


