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 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียน 

การสอนทางด้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีกุระดบั

การศึกษา โดยเน้นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังภารกิจอื่นที่เป็น 

การพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มี 

ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงข้ึน

เป็นลำาดับและทัดเทียมนานาชาติ หนึ่งในพันธกิจและภารกิจหลัก

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สสวท. ก็คือส่งเสริม ประสาน และ

จัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง หนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด 

เอกสารทางวชิาการและสือ่การเรยีนการสอนทกุประเภท ตลอดทัง้

ประดิษฐ์อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำาหรับใช้ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

 เอกสารเลม่นี ้เปน็การแนะนำาผลผลติสือ่การเรยีนการสอน

เสริมของ สสวท. ที่เผยแพร่ให้ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจ 

ได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมศักยภาพของตนเองในด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

บทนำ�

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส�านักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน
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  สื่อหลัก (หนังสือเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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 สื่อการเรียนการสอนสำาหรับครู

 กิจกรรมสะเต็มศึกษา

 อุปกรณ์และเกมการเรียนรู้

 ปิ่นโตความรู้ สสวท.

 ใบสั่งซื้อหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน สสวท.

 คลังความรู้ SciMath

  IPST Web Portal

  The Geometer’s Sketchpad

  สสวท. เรสซิเดนซ์ 

 แนะนำา AR (Augmented Reality) และวิธี Download Application
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หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์ระดับประถมศึกษา

 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งเป็น 

พื้นฐานที่ส�าคัญต่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ผู้เรียนจะได้ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�าถาม 

การตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�าความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ  

มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย

สื่อการเรียนรู้ของ สสวท.
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ราคา

ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 และ ม.1 ม.2 ม.4 ม.5

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  (วิทยาการค�านวณ, การออกแบบและเทคโนโลยี)

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
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จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๘๑.-
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หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์ระดับประถมศึกษา หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา

 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่ง

เป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญต่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ท�ากิจกรรม 

การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�าถาม การตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรม

ให้ผู้เรียนได้น�าความรู้ท่ีเรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนจะได้ท�ากิจกรรมที่เป็น

พื้นฐานที่ส�าคัญ มีแบบตรวจสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน มีแบบฝึกหัดเพื่อให้ตรวจทานความรู้หลังจากที่

เรียนไปแล้วรวมทั้งสรุปความรู้ในแต่ละบทด้วย

หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐ�น 
วิทยาศาสตร ์กายภาพ  เรียนรู  ้

เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การ

เปลีย่นแปลงของสาร การเคลื่อนที่ 

พลังงาน และคลื่น   

หนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐ�น 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู ้

เกี่ยวกับ ชีวิตในส่ิงแวดล้อม องค์

ประกอบของสิ่งมีชีวิต การด�ารง

ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การ

ด�ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  

หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐ�น 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียน

รู้เกี่ยวกับ โลกในเอกภพ ระบบโลก 

และมนุษย ์กับการเปลี่ยนแปลง 

ของโลก

ใช้ส�าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4-5 ในปีการศึกษา 2562 

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
เล่ม ๑
ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๕วิทยาศาสตร์กายภาพ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๖
สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร�  |  วิทยาศาสตร� โลก และอวกาศ |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๖
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ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

๔

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

99.-

ราคา

42.-

ราคา

45.-

ราคา

101.-

ราคา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๕ชีววิทยา 
เล่ม ๓

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพ
ิ่มเติมวิทยาศาสตร�์  |  ชีววิทยา  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๕  |  เล�ม ๓

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

ตามผลการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

COLLISION 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๕เคมี
เล่ม ๓

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�  |  เคมี   |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๕  |  เล�ม ๓

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

ตามผลการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๕ชีววิทยา
เล่ม ๔
ตามผลการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�  |  ชีววิทยา  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๕ |  เล�ม ๔

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๕เคมี 
เล่ม ๔
ตามผลการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�  |  เคมี  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๕  |  เล�ม ๔ 

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

86.-

ราคา

59.-

ราคา

59.-

ราคา

74.-

ราคา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔ฟิสิกส์ 
เล่ม ๑
ตามผลการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

���� ���� � �.�

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�  |  ฟ�สิกส์ี  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๔  |  เล�ม ๑

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๗๗.-

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔

���� ���� � �.�

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�  |  โลก ดาราศาสตร� และอวกาศ  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๔  |  เล�ม ๑

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ เล่ม ๑
ตามผลการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๖๕.-














 

























หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�     ฟ
�สิกส�      ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๔     เล�ม ๒ 

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 

ตามผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๙๗.-

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

ตามผลการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕๐.-














 

























77.-

ราคา

65.-

ราคา

50.-

ราคา

97.-

ราคา

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�  |  ชีววิทยา  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๔  |  เล�ม ๒ 

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔
ตามผลการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา เล่ม ๒

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๘๐.-

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพ
ิ่มเติมวิทยาศาสตร�์  |  ชีววิทยา  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๔  |  เล�ม ๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔
ตามผลการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา
เล่ม ๑

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔














 
























๘๘.- 80.-

ราคา

88.-

ราคา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔เคมี 
เล่ม ๑
ตามผลการเรยีนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

���� ���� � �.�

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�  |  เคมี  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๔  |  เล�ม ๑

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๗๗.-














 
























ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔เคมี
เล่ม ๒

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�  |  เคมี เล�ม ๒  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๔

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔
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  หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส�าหรับผู ้เรียนท่ีเน้น

วิทยาศาสตร์ เมื่อเรียนครบทุกชั้นปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แล้ว ก็สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ของรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถต่อยอดเนื้อหาจากรายวิชาพื้นฐานไปสู่เนื้อหาในรายวิชา 

เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนซ�้าซ้อน โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เช่ือมโยงความรู้  

สู่การน�าไปใช้ในชีวิตจริง ผู้เรียนจะได้ท�ากิจกรรมท่ีเป็นพื้นฐานส�าคัญ รวมท้ังกิจกรรมท่ีผู้เรียนสามารถคิดค้นและ

ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง มีแบบตรวจสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน และแบบฝึกหัดเพื่อให้ตรวจทาน

ความรู้หลังจากที่เรียนไปแล้ว รวมทั้งสรุปความรู้ในแต่ละบทด้วย   

หนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ ชวีวทิยา 

เรียนรู้เกีย่วกบั การศกึษาชวีวทิยา สารเคมี

ในสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม

และการถ่ายทอด วิวัฒนาการ ความ 

หลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและ 

การท�างานของส่วนต่างๆ ในพืชดอก 

ระบบและการท�างานในอวัยวะต ่างๆ  

ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อม   

หนงัสือเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ เคม ีเรยีนรู้

เกี่ยวกับ ปริมาณสาร องค์ประกอบและ

สมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร 

ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี 

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์  

เรียนรู ้เกี่ยวกับ ธรรมชาติและการค้นพบ 

ทางฟ ิสิกส ์  แรงและการเคล่ือนท่ี และ 

พลงังาน   

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก 

ดาราศาสตร์และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ  

โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรณวีทิยา ข้อมลูทางธรณวีทิยาและการน�า

ไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลังงาน 

ความร้อนของโลก การเปลีย่นแปลงลกัษณะ

ลมฟ้าอากาศกบัการด�ารงชีวิตของมนุษย์ โลก

ในเอกภพ และดาราศาสตร์กบัมนษุย์ 
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หนังสือเรียนคณิตศาสตร ์ระดับประถมศึกษา

 หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน�าสถานการณ์ในชีวิตจริง 

เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการเรียนเนื้อหาใหม่ เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรม สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นระยะ และให้ผู้เรียนน�า

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและกิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม เข้าถึงสื่อดิจิทัลประกอบการจัดกิจกรรม

โดยการสแกน QR Code ตามหน้าต่าง ๆ ในหนังสือเรียน มีสื่อ AR เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาบางเรื่อง

ให้กับนักเรียนอีกด้วย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการใช้  

แบบฝึกหดัรายวชิาพืน้ฐานคณติศาสตร์ควบคูไ่ปกบัหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานคณติศาสตร์ เพือ่ฝึกทกัษะเพิม่เตมิ
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หนังสือเรียนคณิตศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษา

๑๑๕.-

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
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จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
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 หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

และน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและ

ท้าทายให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจ มีเกร็ดความรู้ที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และชีวิตจริง รวมทั้งมีสื่อ

เทคโนโลยีประเภทต่างๆ อาทิ เครื่องคิดเลข วีดิทัศน์ การใช้ซอฟต์แวร์เรขาคณิตพลวัตในการส�ารวจ เป็นเครื่องมือ

ในการท�าความเข้าใจบทเรียนให้ง่ายและลึกซึ้งยิ่งข้ึน ตลอดจนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู ้เรียนท�างานร่วมกับ 

ผู้อื่น ได้วิเคราะห์ปัญหา สืบเสาะความรู้ ร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้

ผู ้เรียนได้แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสามารถใช้เป็น 

เครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้น   

 หนังสือเรียน/แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�านวณ) ระดับประถมศึกษา 

เรียนรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การคิดอย่างเป็นระบบ การแสดง

ล�าดับขั้นตอนในการท�ากิจวัตรประจ�าวันหรือการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรค�าสั่ง การใช้ซอฟต์แวร์

เบ้ืองต้น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานอย่างปลอดภัยและการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้

ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการตอบค�าถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจน

มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�าความรู้ที่เรียนในบทน้ันๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย   

หนังสือเรียนวิชาพื้นฐ�นคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเน้ือหาตาม

พัฒนาการของผู ้เรียน โดยเน้นกระบวน 

การคดิ วเิคราะห์และการแก้ปัญหา เช่ือมโยง

ความรู้สู่การน�าไปใช้ในชีวิตจริง ตลอดจนมี

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท�างานร่วมกับ 

ผู ้อื่น รวมทั้งสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็น 

เคร่ืองมอืในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

หนงัสอืเรยีนวชิาเพิ่มเติมคณติศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดท�าขึ้น

ส�าหรบัผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์ ทีจ่�าเป็นต้องเช่ือมโยง

กับมาตรฐานการเรยีนรูใ้นคณติศาสตร์พืน้ฐาน

เพือ่ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรูแ้ละเรยีนรู้

สาระนั้นอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญ

ส�าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี้

ได้จัดท�าขึ้นให้มีเนื้อหาสาระที่ทัดเทียมกับ

นานาชาติ เน้นการวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคดิสร้างสรรค์ 

การใช้เทคโนโลย ีการสือ่สารและการร่วมมอื 

รวมทั้งเชื่อมโยงความรู ้สู ่การน�าไปใช้ใน 

ชีวิตจริง  

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ระดับประถมศึกษา
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จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
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โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔














 
























ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๕เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร�  |  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ
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หนังสือเรียนรายวิชาพ
ื้นฐานวิทยาศาสตร์  |  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ

) |  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
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หนังสือเรยีน 
รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร�  |  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ
)  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๒

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

83.-

ราคา

69.-

ราคา

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�านวณ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด

เชิงนามธรรม การแก้ปัญหา การด้วย Scratch ข้อมูลและการประมวลผล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญต่อการน�าโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การน�าโปรแกรมไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ผู้เรียนจะได้ท�ากิจกรรม

การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�าถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียน

ได้น�าความรู้ท่ีเรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�านวณ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้เก่ียวกับ

แนวคดิเชงิค�านวณ การแก้ปัญหาและขัน้ตอนวธิ ีและการประยกุต์ใช้แนวคดิเชงิค�านวณในการพฒันางานทีเ่ป็นการบรูณาการ

กบัวิชาอืน่ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ผู้เรียนจะได้ท�ากจิกรรมการเรียนรู้การฝึกปฏบิตั ิการตอบค�าถาม การตรวจสอบความเข้าใจ

และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�าความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี วัสดุ 

อุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม ผู้เรียนจะได้ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�าถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่

ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�าความรู้ที่เรียนในบทน้ันๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย   

 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และ

เครื่องมือช่างพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น และการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

ผู้เรียนจะได้ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�าถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจน 

มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�าความรู้ที่เรียนในบทน้ันๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย   

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี)
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑

หนังสือเรียนรายวิชาพ
ื้นฐานวิทยาศาสตร์ I เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) I  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑














 
 
























๗๓.-

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

73.-

ราคา

53.-

ราคา

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ระดับประถมศึกษา หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ระดับมัธยมศึกษา หนังสือเรียนเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา



สื่อการเรียนการสอนเสริม สสวท.
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วิทยาศาสตร์

Primary School

ระดับประถมศึกษา



หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

วิทยาศาสตร์ จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นสื่อก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์ สำ�หรับนักเรียนที่ต้องก�รเพิ่ม

ศกัยภ�พของตนเองท�งวทิย�ศ�สตร ์ใชป้ระกอบ

ก�รเรียนรู้คู่กับ แบบบันทึกกิจกรรมก�รเรียนรู้

เพิ่มเติมฯ โดยพัฒน�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รเรียน

รู้และตัวชี้วัด กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ 

ระดับประถมศึกษ� ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่

เชื่อมโยงกับประสบก�รณ์ในชีวิตประจำ�วันของ

นักเรียน เป็นก�รต่อยอดและประยุกต์ใช้คว�มรู้

จ�กก�รเรียน เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ด้วยตนเอง

จ�กก�รทำ�กิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ได้อย่�งมี

คว�มสุข

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

บัวลอยน่ารู้

แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก

75.-

ราคา

56.-

ราคา

56.-

ราคา

68.-

ราคา

23

Supplementary & Teacher Resources



82.-

ราคา

68.-

ราคา

52.-

ราคา

56.-

ราคา

วิทยาศาสตรก์ับน้ำา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

อัศจรรยด์วงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลง 

105.-

ราคา

124.-

ราคา
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วิทยาศาสตรอ์ัจฉริยะ

 หนังสือแนวคิดข้อสอบวิทย�ศ�สตร์ โครงก�รพัฒน� 

อจัฉรยิภ�พท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละคณิตศ�สตร ์ชัน้ประถมศกึษ�

ปท่ีี 3 และชัน้ประถมศกึษ�ปทีี ่6 พ.ศ. 2545-2553 พ.ศ. 2554 

พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 (สอบแขง่ขนัรอบที ่1) เปน็หนงัสอื

เสริมสำ�หรับนักเรียนที่สนใจวิทย�ศ�สตร์ ให้ได้ฝึกคิด ฝึกทำ� 

และแกป้ญัห� โดยใชก้ระบวนก�รท�งวทิย�ศ�สตรด์ว้ยตนเอง 

พร้อมตรวจคำ�ตอบและศึกษ�แนวคิดที่เสนอไว้ ซึ่งจะช่วยให้

นักเรียนได้รับคว�มรู้และรู้จักใช้เหตุผล ในก�รคิด วิเคร�ะห์ 

สำ�หรับก�รแก้ปัญห�ท�งวิทย�ศ�สตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีก�ร

พัฒน�ศักยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์สูงยิ่งขึ้น แนวคิดข้อสอบ

วิทย�ศ�สตร์ชุดนี้ เหม�ะสำ�หรับนักเรียนที่อยู่ในโครงก�ร 

พัฒน�อัจฉริยภ�พท�งวิทย�ศ�สตร์ ครู และผู้ที่สนใจได้ศึกษ�

เพิ่มเติม ฝึกกระบวนก�รวิเคร�ะห์ และใช้เป็นเครื่องมือใน 

ก�รทดสอบและทบทวนคว�มรู้ของตนเอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

พ.ศ. 2545-2553

พ.ศ. 2545-2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2556

180.-

ราคา

180.-

ราคา

68.-

ราคา

68.-

ราคา

68.-

ราคา

68.-

ราคา

68.-

ราคา
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72.-

ราคา



วิทยาศาสตร์ ป. 1

วิทยาศาสตร์ ป. 3

วิทยาศาสตร์ ป. 2

วิทยาศาสตร์ ป. 4

150.-

ราคา

150.-

ราคา

150.-

ราคา

190.-

ราคา

วีดิทัศน์ชุดนี้นำ�ไปใช้ประกอบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ตรงต�ม 

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนก�รดำ�รงชีวิต 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 3 ส�รและสมบัติของส�ร

สาระที่ 4 แรงและก�รเคลื่อนที ่  

สาระที่ 5 พลังง�น

สาระที่ 6 กระบวนก�รเปลี่ยนแปลงของโลก 

สาระที่ 7 ด�ร�ศ�สตร์และอวก�ศ

วีดิทัศน์ วิทยาศาสตร ์

Science  Primary
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 e-book คู่มือครูวิทย�ศ�สตร์ชุดนี้เป็นแนวท�งให้ครูนำ�เนื้อห�คว�มรู้และ

กจิกรรมก�รเรียนรู้ไปประยกุต์ใชเ้ปน็กจิกรรมก�รเรยีนก�รสอนเกีย่วกบัสภ�พแวดลอ้ม

ธรรมช�ตใินทอ้งถิน่ต�มคว�มเหม�ะสมซึง่สอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นก�รเรยีนรู ้กลุม่ส�ระ

ก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ช่วงชั้นที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป. 5 วิทยาศาสตร์ ป. 6

190.-

ราคา

190.-

ราคา

หนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ โลกธรรมชาติ

ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6)

 เป็นแนวท�งให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภ�พแวดล้อมธรรมช�ติอย่�งเป็น

วิทย�ศ�สตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน นำ้� อ�ก�ศ สิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิตที่สนใจ โดยเน้น

ก�รสำ�รวจ สังเกต ตั้งคำ�ถ�ม วิจัย สืบค้นข้อมูล ก�รตรวจวัด ก�รวิเคร�ะห์ อภิปร�ย

และสรุปผล เพื่อศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งองค์ประกอบหลักของโลกและก�ร

เปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้อย่�งเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับ

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ช่วงชั้นที่ 2

e-book คู่มือครู

วิทยาศาสตร์ โลกธรรมชาติ

ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6)

158.-

ราคา

50.-

ราคา
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วิทยาศาสตร์

Secondary Education

ระดับมัธยมศึกษา
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112.-

ราคา

เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

100.-

ราคา

  หนังสือเรียนรูเ้พิม่เติมเพือ่เสรมิศักยภ�พ วทิย�ศ�สตร ์ชีววทิย� สำ�หรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษ�ปีท่ี 4-6 ครผููส้อนส�ม�รถนำ�เนือ้ห�

เหล่�นี้ ไปใช้ประกอบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในบทเรียนเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้จ�กที่มีอยู่ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนมีคว�มเข้�ใจม�กยิ่งขึ้น

และนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้

52.-

ราคา

82.-

ราคา

82.-

ราคา

48.-

ราคา

พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เล่ม 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 5 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรช์ีววิทยา 
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 สำ�หรับนักเรียนที่ต้องก�รเพิ่มศักยภ�พตนเองท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ โดยพัฒน�เนื้อห�ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อห�ใน

หนังสือเรียนร�ยวิช�เพิ่มเติม ฟิสิกส์ และเนื้อห�อุดมศึกษ�ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนศึกษ�ต่อได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

185.-

ราคา

125.-

ราคา

140.-

ราคา

125.-

ราคา

140.-

ราคา

เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เล่ม 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เล่ม 5 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรฟ์ิสิกส์ 

Science  Secondary
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วิทยาศาสตรเ์คมี 

เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 สำ�หรับนักเรียนท่ีต้องก�รเพ่ิมศักยภ�พตนเองท�งด�้นวทิย�ศ�สตร ์โดยพฒัน�เนือ้ห�ใหส้อดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัเนือ้ห�ในหนงัสอื

เรียนร�ยวิช�เพิ่มเติม เคมี และเนื้อห�อุดมศึกษ�ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนศึกษ�ต่อ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

115.-

ราคา

120.-

ราคา

198.-

ราคา

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

31

Supplementary & Teacher Resources



หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หนังสือเล่มน้ีพัฒน�ขึ้นเพื่อนำ�ไปใช้

ศึกษ�ด้�นธรณีวิทย� ประกอบด้วย

กิจกรรมก�รเรียนรู้ ได้แก่ แร่ ลำ�ดับ 

ชั้นหิน พื้นฐ�นธรณีวิทย� โครงสร้�ง 

ก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณีวิทย� 

ประเทศไทย และดินถล่ม มุ่งเน้นให้

นักเรียนคิด วิ เคร�ะห์ ตั้ งคำ�ถ�ม 

สมมติฐ�นจ�กข้อมูลที่กำ�หนดแล้ว

ว�งแผนเพื่อห�คำ�ตอบ

เน้ือห�เน้นก�รจัดก�รเรียนรู้เกี่ยวกับ

ปร�กฏก�รณ์เรือนกระจก และภ�วะ

โลกร้อน เนื่องจ�กเป็นปร�กฏก�รณ์ที่

ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะใช้วิธี

ก�รกระตุ้นด้วยคำ�ถ�มจ�กข้อมูลท�ง

วิช�ก�รที่กำ�หนดเพื่อให้นักเรียนมี

ทกัษะในก�รคดิ วเิคร�ะห ์ตคีว�ม และ

สรุปองค์คว�มรู้

เนื้อห�ประกอบด้วยเรื่อง กฎฮับเบิล

ประเภทของก�แลก็ซ ีก�รสงัเกตก�รณ์

บวิล�ป ูก�รวดัละตจิดูของผูส้งัเกตจ�ก

ดวงอ�ทิตย์ เวล�ท้องถ่ิน เขตเวล�

ลองจิจูดของผู้สังเกต เวล�ด�ร�คติ 

เวล�สุริยคติ แรงดึงดูดระหว่�งมวล 

ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะก�ร

สำ�รวจตรวจสอบคว�มรู้และปร�กฏก�รณ์

ท�งด�ร�ศ�สตร์ ผ่�นก�รทดลอง ก�รสำ�รวจ 

ก�รสืบค้นข้อมูล

60.-

ราคา

102.-

ราคา

เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

90.-

ราคา

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  
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ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550

ข้อสอบแข่งขันฟิ สิกส์ โอลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2550  

(ก�รแขง่ขนัรอบที ่1 และ 2) และขอ้สอบ

แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่�งประเทศ 

คร้ังท่ี 38 พรอ้มเฉลย ทัง้ภ�คทฤษฎแีละ

ภ�คปฏิบัติ เหม�ะสำ�หรับนักเรียน ครู 

อ�จ�รย์ และผู้สนใจ เพื่อนำ�ไปฝึกฝน

และห�คว�มรู้เพิ่มเติมต่อไป

ข้ อ สอบแข่ ง ขั น เ คมี โ อลิ ม ปิ กแห่ ง

ประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2550  

(ก�รแขง่ขนัรอบที ่1 และ 2) และขอ้สอบ

แข่งขันเคมีโอลิมปิก ระหว่�งประเทศ  

ครั้งที่ 39 พร้อมเฉลย ทั้งภ�คทฤษฎีและ

ภ�คปฏิบัติ เหม�ะสำ�หรับนักเรียน ครู 

อ�จ�รย ์และผูส้นใจ เพือ่นำ�ไปฝกึฝนและ

ห�คว�มรู้เพิ่มเติมต่อไป

ข้อสอบแข่งขันชีววิทย�โอลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2550  

(ก�รแข่งขันรอบท่ี 1 และ 2) และข้อสอบ

แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่�งประเทศ 

พ.ศ. 2550 พร้อมเฉลย ท้ังภ�คทฤษฎี

และภ�คปฏิบัติ เหม�ะสำ�หรับนักเรียน 

ครู อ�จ�รย์ และผู้สนใจเพื่อนำ�ไปฝึกฝน

และห�คว�มรู้เพิ่มเติมต่อไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย

130.-

ราคา

98.-

ราคา

98.-

ราคา 33
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e-book คู่มือครูวิทย�ศ�สตร์นี้ เป็น

แนวท�งให้ครูนำ�เนื้อห�คว�มรู้และ

กิจกรรมก�รเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เป็น

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนเก่ียวกับ

สภ�พแวดลอ้มธรรมช�ตใินท้องถ่ินต�ม

คว�มเหม�ะสม ซึ่ งสอดคล้องกับ

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ช่วง

ชั้นที่ 2

หนงัสอืเรยีนเล่มนีเ้ป็นแนวท�งให้นกัเรยีน 

ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัสภ�พแวดล้อมธรรมช�ติ 

อย่�งเป็นวิทย�ศ�สตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน 

นำ้� อ�ก�ศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต

ทีน่่�สนใจ โดยเน้นก�รสำ�รวจ ก�รสงัเกต 

ก�รตั้งคำ�ถ�มวิจัย ก�รสืบค้นข้อมูล  

ก�รตรวจวดั ก�รวเิคร�ะห์ ก�รอภปิร�ย 

และสรุปผล เพื่อศึกษ�คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งองค์ประกอบหลักของโลกและ 

ก�รเปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนก�ร

สืบเส�ะห�คว�มรู้อย่�งเป็นระบบ

ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-3) ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-3)

174.-

ราคา

หนังสือเรียน/คู่มือครู
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คณิตศาสตร์

Primary School

ระดับประถมศึกษา
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165.-

ราคา

ประถมศึกษาปีที่ 4  

145.-

ราคา

ประถมศึกษาปีที่ 5  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภ�พคณิตศ�สตร์ มีเนื้อห�เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อคว�มเป็นเลิศท�งคณิตศ�สตร์ ประกอบด้วย 

คู่มือก�รใช้กิจกรรม เฉลยกิจกรรมและคำ�อธิบ�ยเพิ่มเติม ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ปกครองส�ม�รถนำ�ไปใช้ต่อยอดคว�มรู้ให้กับนักเรียนได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ 

125.-

ราคา

145.-

ราคา

145.-

ราคา

145.-

ราคา

ประถมศึกษาปีที่ 1  ประถมศึกษาปีที่ 3  ประถมศึกษาปีที่ 2  

ประถมศึกษาปีที่ 6  

คณิตเสริมเพิ่มปัญญา
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แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

 แบบฝึกทักษะก�รคิดคำ�นวณและแก้ปัญห�ในใจ หรือจับเวล�ในก�รคิด ครูผู้สอนส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

และผู้ปกครองส�ม�รถใช้พัฒน�ทักษะท�งคณิตศ�สตร์ให้แก่นักเรียนได้

38.-

ราคา

38.-

ราคา

38.-

ราคา

38.-

ราคา
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(พ.ศ.2546-2548)

ประถมศึกษาระดับโลก 

ที่ฮ่องกง ครั้งที่ 7-9

รวมโจทย์คณิตศ�สตร์พร้อมเฉลย

สำ�หรับเด็กอัจฉริยะท�งคณิตศ�สตร์ 

ชว่ยใหนั้กเรยีนคดิ วเิคร�ะห ์แกป้ญัห�

โจทย์ด้วยตนเอง และเสริมทักษะท�ง

คณิตศ�สตร์ 

ร�ยละเอียดข้อสอบเพื่อครูผู้สอน 

นักเรียน และผู้ที่สนใจคณิตศ�สตร์ได้

เหน็ขอ้สอบและนำ�ไปพฒัน�ก�รเรยีน

ก�รสอนคณิตศ�สตร์ วิเคร�ะห์แนวท�ง

ก�รห�คำ�ตอบ ใช้เป็นแนวท�งในก�ร

สอบแข่งขัน โดยมีเฉลยแนวคิดคำ�ตอบ

ไว้ตรวจสอบคว�มถูกต้อง

เป็นแบบฝึกหัดที่เหม�ะสำ�หรับครู 

นักเรียน และผู้ที่สนใจคณิตศ�สตร์ 

โดยเพิ่ ม เติมโจทย์ที่ ท้ �ท�ยและ 

น่�สนใจ แตกต่�งจ�กโจทย์ในหนังสือ

เรียน และใช้เป็นแนวท�งในก�รสอบ

แข่งขัน พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ

150.-

ราคา

ระดับประถมศึกษา

160.-

ราคา

ข้อสอบ

แข่งขันคณิตศาสตร์

แบบฝึกสำาหรับ

เด็กอัจฉริยะทาง

คณิตศาสตร์ ปัญหาท้าทาย

125.-

ราคา

ระดับประถมศึกษา
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 รวมข้อสอบแขง่ขนัคณติศ�สตร ์โครงก�รพฒัน�อจัฉรยิภ�พท�งวทิย�ศ�สตร์

และคณิตศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 3 (สอบแข่งขันรอบที่ 1 และ 2) พร้อมเฉลย

และแนวคิดข้อสอบสำ�หรับตรวจสอบคำ�ตอบด้วยตนเอง เหม�ะสำ�หรับนักเรียน ครู 

และผูส้นใจ ทีต่อ้งก�รศกึษ�เพิม่เตมิและพฒัน�ศักยภ�พท�งคณติศ�สตรใ์หส้งูยิง่ขึน้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2554 

พ.ศ. 2556 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3

95.-

ราคา

98.-

ราคา

58.-

ราคา

58.-

ราคา

58.-

ราคา

52.-

ราคา

95.-

ราคา

คณิตศาสตรอ์ัจฉริยะ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 รวมขอ้สอบแขง่ขนัคณิตศ�สตร ์โครงก�รพฒัน�อจัฉรยิภ�พท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละ

คณิตศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 พร้อมเฉลยและแนวคิดข้อสอบสำ�หรับตรวจสอบ 

คำ�ตอบด้วยตนเอง เหม�ะสำ�หรับนักเรียน ครู และผู้สนใจ ท่ีต้องก�รศึกษ�เพิ่มเติมและ

พัฒน�ศักยภ�พท�งคณิตศ�สตร์ให้สูงยิ่งขึ้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 3

พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2554 

พ.ศ. 2556 

98.-

ราคา

68.-

ราคา

68.-

ราคา

68.-

ราคา

68.-

ราคา

120.-

ราคา

คณิตศาสตรอ์ัจฉริยะ

98.-

ราคา
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 ใช้ประกอบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ ที่สอดคล้องกับส�ระม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงต�มเนื้อห� 

แต่ละระดับชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

190.-

ราคา

190.-

ราคา

190.-

ราคา

190.-

ราคา

190.-

ราคา

190.-

ราคา

วีดิทัศน์ การเรียนรู้คณิตคิดไม่ยาก  
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คณิตศาสตร์

Secondary Education

ระดับมัธยมศึกษา
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภ�พคณิตศ�สตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 1-3  เพิ่มเติมจ�กเนื้อห�ร�ยวิช�พ้ืนฐ�น

และร�ยวิช�เพิ่มเติมคณิตศ�สตร์ที่สอดคล้องต�มระดับชั้นก�รศึกษ�

65.-

ราคา

65.-

ราคา

65.-

ราคา

65.-

ราคา

58.-

ราคา

95.-

ราคา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2  

เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์
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 เอกส�รเสริมคว�มรู้วิช�

คณิตศ�สตร์ เหม�ะสำ�หรับผู้เรียน

หอ้งเรยีนพเิศษด�้นคณติศ�สตร ์หรอื

ผู้ เข้�ค่�ยอบรมเข้มคณิตศ�สตร์

โอลิมปิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

95.-

ราคา

90.-

ราคา

95.-

ราคา

90.-

ราคา

100.-

ราคา

90.-

ราคา

90.-

ราคา

90.-

ราคา

เอกสารเสริมความรูว้ิชาคณิตศาสตร์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 สำ�หรับนักเรยีนทีต่อ้งก�รเพิม่ศกัยภ�พตนเองด�้นคณติศ�สตรเ์พิม่เตมิ เหม�ะสำ�หรบัผูเ้รยีนหอ้งเรยีนพเิศษด�้นคณติศ�สตร์

และครูใช้เป็นเอกส�รประกอบก�รเรียนก�รสอน

90.-

ราคา

90.-

ราคา

90.-

ราคา

95.-

ราคา

102.-

ราคา

เพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์
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90.-

ราคา

82.-

ราคา

102.-

ราคา

90.-

ราคา

102.-

ราคา

เพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 สำ�หรับนักเรยีนทีต่อ้งก�รเพิม่ศกัยภ�พตนเองด�้นคณติศ�สตรเ์พิม่เตมิ เหม�ะสำ�หรบัผูเ้รยีนหอ้งเรยีนพเิศษด�้นคณติศ�สตร์

และครูใช้เป็นเอกส�รประกอบก�รเรียนก�รสอน
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย

หนั งสื อข้ อสอบแข่ งขั นพร้ อม เฉลย

คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์โอลิมปิก

ระหว�่งประเทศ ครั้งที่ 48 ประจำ�ปี พ.ศ. 

2550 วิช�คณิตศ�สตร์ ณ ประเทศ

เวียดน�ม และข้อสอบก�รแข่งขันพร้อม

เฉลยคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2550 

วิช�คณิตศ�สตร์ สำ�หรับเย�วชน ครู 

อ�จ�รย์และผู้สนใจ เพื่อนำ�ไปฝึกฝนและ

ห�คว�มรู้เพิ่มเติม

หนังสือเสริมคว�มรู้ในก�รเรียนก�ร

สอนเรข�คณิต ระดับมัธยมศึกษ� 

เรื่องก�รแปลงฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิง

วงกลม สมบตัทิ�งตรโีกณมติ ิฟงักช์นั

อ่ืนๆ ข้อมูลและคว�มน่�จะเป็น เวกเตอร์

และเมทริกซ์ ฯลฯ พร้อมซีดีไฟล์ 

ง�นที่ใช้ทำ�กิจกรรมประกอบก�ร

เรียนก�รสอน เหม�ะสำ�หรับครู 

นักเรียน นักศึกษ� และผู้ที่สนใจ 

  ส�ม�รถนำ�ไปศึกษ�ด้วยตนเอง

หนังสือเสริมคว�มรู้ในก�รเรียนก�ร

สอนเรข�คณิต ระดับมัธยมศึกษ� 

เรื่องพีชคณิตเบ้ืองต้น คว�มชันและ

เส้นตรง พ�ร�โบล�และสมก�รกำ�ลัง

สอง ฟังก์ชัน ก�รแปลงและเวกเตอร์ 

บันทึกกิจกรรมและซีดี ไฟล์ ง�น 

ท่ีใช้ทำ�กิจกรรมประกอบก�รเรียน

ก�รสอน เหม�ะสำ�หรับครู นักเรียน  

 นักศึกษ� และผู้ท่ีสนใจ ส�ม�รถนำ�ไป 

  ศึกษ�ด้วยตนเอง

ข้อสอบ

โอลิมปิก ปี 2550

การสำารวจพีชคณิต ด้วย 

The Geometer’s Sketchpad

149.-

ราคา

145.-

ราคา

68.-

ราคา



สื่อการเรียนการสอน
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 แนวคดิในก�รจัดกจิกรรมก�รเรยีน

ก�รสอนคณิตศ�สตร์ เพื่อพัฒน�คว�มรู้สึก

เชงิจำ�นวนใหน้กัเรยีน โดยใชก้จิกรรมรูปแบบ

ต�่งๆ และไดเ้สนอแนะแนวท�งก�รประเมนิ

ผลคว�มส�ม�รถด้�นคว�มรู้สึกเชิงจำ�นวน

ของนักเรียน

 แหลง่คว�มรูส้ำ�หรบัครคูณติศ�สตร ์

เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจชัดเจนเกี่ยวกับคว�ม

รู้สึกเชิงจำ�นวน ผู้สอนส�ม�รถจัดกิจกรรม

ก�รเรียนก�รสอนที่จะพัฒน�คว�มรู้สึกเชิง

จำ�นวนแก่ผู้เรียนและนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน

 สสวท. ได้รวบรวมศัพท์จ�กหนังสือเรียน

ต่�งๆ ของ สสวท. โดยศัพท์ในพจน�นุกรมนี้ม�จ�ก

ร�กศัพท์ท่ีบัญญัติข้ึนโดยร�ชบัณฑิตยสถ�น และมี

ศพัทบ์�งคำ�ที ่สสวท. เปน็ผูบ้ญัญตั ิเหม�ะสำ�หรบัเปน็

สื่อก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับครู อ�จ�รย์ นักเรียนและ

ผู้ที่สนใจ

 หนังสือสำ�หรับครูคณิตศ�สตร์ 

เพื่อให้มีคว�มรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่�งๆ ใน

ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์ 

เช่น เทคนิคก�รสร้�งและก�รใช้ภ�พ

ประกอบก�รสอน เทคนคิด�้นนนัทน�ก�ร 

เทคนิคก�รวิเคร�ะห์แนวคิด เป็นต้น

ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา

45.-

ราคา

95.-

ราคา

38.-

ราคา

99.-

ราคา
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 หนังสือประกอบ

ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�ร

เรียนรู้ ในด้�นก�รวัดผล 

ประเมินผล เพื่อไปประยุกต์

ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบ

ด้วยก�รวัดผล ประเมินผล

ก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์

 หนังสือคู่มือก�รจัดห้องปฏิบัติก�ร

วิทย�ศ�สตร์ระดบัประถม-มธัยมศกึษ� และ

บคุคลทัว่ไป มขีอ้แนะนำ�เกีย่วกบัส่ิงอำ�นวย

ค ว � ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ ค ว � ม ป ล อ ด ภั ย 

ในก�รใช้ห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์ 

ร�ยง�น ก�รวจิยัเกีย่วกบัปัญห�ส่ิงแวดล้อม

และวัตถุมีพิษและเครื่องหม�ยเตือน

อันตร�ยจ�กส�รเคมี

 หนังสือประกอบ

ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�ร

เรียนรู้ ในด้�นก�รวัดผล 

ประเมนิผล เพือ่ไปประยกุต์

ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบ

ด้วยก�รวัดผล ประเมินผล

ก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์

 หนังสือเพิ่มพูนคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจในบทบ�ทหน้�ท่ีของคว�มเป็นครู

คณิตศ�สตร์แบบมอือ�ชพี ส�ม�รถจดัก�ร

เรียนก�รสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำ�เป็น 

รวมทั้งมีจริยธรรมและคว�มรับผิดชอบ

ระดับประถม-มัธยมศึกษา

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553

ระดับประถม-มัธยมศึกษา

180.-

ราคา

228.-

ราคา

160.-

ราคา

312.-

ราคา

85.-

ราคา

 เนื้อห�ประกอบด้วย ก�รจัด
กระบวนก�รเรียนรู้ท่ีเหม�ะสมกับเนื้อห�
ต�มม�ตรฐ�นของหลักสูตรธรรมช�ติของ
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ก�รพัฒน�
กระบวนก�รคิด คำ�ถ�มกับก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ 
กลวธิกี�รสอน ก�รใชเ้ทคโนโลยสี�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร ในก�รเรียนก�รสอน
วิทย�ศ�สตร์ กิจกรรมวิทย�ศ�สตร์บูรณ�ก�ร
ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เกมเพื่อก�รเรียนรู้
วิทย�ศ�สตร์ ก�รประเมินผล ฯลฯ
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 นำ�เสนอตวัอย่�งปญัห�และกจิกรรมท�งคณติศ�สตร ์เพือ่ก�รวดัและก�รประเมนิผลก�รเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัทกัษะและกระบวนก�ร

ท�งคณิตศ�สตร์ เกณฑ์ก�รให้คะแนนของแต่ละปัญห�หรือกิจกรรม คว�มเข้�ใจคล�ดเคลื่อนของนักเรียนที่พบจ�กก�รทดลอง รวมทั้งข้อ

เสนอแนะในก�รนำ�ปัญห�และกิจกรรมไปใช้ โดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนและคู่มือครู ร�ยวิช�พื้นฐ�นคณิตศ�สตร์ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-3 

 หนังสือเสริมคว�มรู้วิช�

คณิตศ�สตร์ ส�ระที ่6 เรือ่งทกัษะและ

กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ เหม�ะ

สำ�หรับครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป 

เปน็ก�รแนะนำ�ใหท้ร�บถงึก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนท่ีมีทักษะและกระบวนก�ร

ท�งคณิตศ�สตร์ พร้อมทั้งตัวอย่�ง

ปัญห�ที่ใช้ในกิจกรรมก�รเรียนก�ร

สอน

 หนั งสื อรวบรวม

แ น ว คิ ด ใ น ก � ร จั ด ค่ � ย

ค ณิ ต ศ � ส ต ร์  ตั ว อ ย่ � ง

กิจกรรมในค่�ยคณิตศ�สตร์ 

กิจกรรมนนัทน�ก�ร กจิกรรม

ก�รปฏิบัติก�ร และแบบ

ประเมินผล เพื่อเป็นแนวท�ง

สำ�หรับผู้สอนหรือผู้สนใจ

225.-

ราคา

295.-

ราคา

240.-

ราคา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 3

ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

145.-

ราคา

198.-

ราคา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา
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 เป็นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

เกี่ยวกับก�รสร้�งแรงบันด�ลใจในก�ร

ทำ�โครงง�นวิทย�ศ�สตร์ และลักษณะ

สำ�คัญของโครงง�นประเภทต่�งๆ ซึ่ง 

นำ�เสนอตัวอย่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ก�รสำ�รวจตรวจสอบ 

ก�รปฏบิตัทิดลอง ก�รสบืคน้ขอ้มลู ก�ร

อภิปร�ยและก�รสื่อส�ร

 เป็นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

เกี่ยวกับหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์กับ

ของเล่น เครื่องกลอย่�งง่�ย ไฟฟ้�

อิเล็กทรอนิกส์อย่�งง่�ย และตัวอย่�ง

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย

กิจกรรมหล�กหล�ย เพื่อให้เกิดทักษะที่

สำ�คัญในก�รเรียนรู้และก�รดำ�รงชีวิต

 เป็นก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรู้

เกี่ยวกับหลักก�รในก�รนำ�พลังง�น

ทดแทนม�ใช้ประโยชน์ ได้แก่ พลังง�น

นำ้� พลังง�นลม พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 

พลังง�นชีวมวล และพลังง�นนิวเคลียร์ 

และตวัอย่�งแผนก�รสอนประกอบด้วย

กิจกรรมหล�กหล�ย เพื่อให้เกิดทักษะ 

ท่ีสำ�คญัในก�รเรยีนรูแ้ละก�รดำ�รงชวีติ

 เป็นก�รจดักิจกรรมก�รเรยีนรูเ้ก่ียวกับก�รสำ�รวจ และก�รผลติปิโตรเลียม 

ผลิตภัณฑ์จ�กปิโตรเลียม สถ�นก�รณ์ก�รใช้เชื้อเพลิงเพื่อก�รคมน�คม พลังง�น

ทดแทนเพื่อก�รคมน�คมและตัวอย่�งแผนก�รสอน เพื่อให้เกิดทักษะท่ีสำ�คัญใน

ก�รเรียนรู้และก�รดำ�รงชีวิต

115.-

ราคา

120.-

ราคา

170.-

ราคา

135.-

ราคา
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195.-

ราคา

210.-

ราคา

148.-

ราคา

 เป็นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

เกี่ยวกับคว�มง�มที่สมวัย โครงสร้�ง

ร่�งก�ยพื้นฐ�น คว�มง�ม เครื่องสำ�อ�งใน

ชีวิตประจำ�วนั ภมูปิญัญ�ไทยกบัคว�มง�ม

และสุขภ�พ เครื่องสำ�อ�งในท้องตล�ด 

และตัวอย่�งแผนก�รสอน เพื่อให้เกิด

ทักษะที่สำ�คัญในก�รเรียนรู้และก�รดำ�รง

ชีวิต

 ประกอบด้วยวิธีก�รใช้สื่อและ

อปุกรณ์ท�งวทิย�ศ�สตร์ จำ�นวน 15 เรือ่ง 

เช่น ชุดศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งระยะ

วัตถุกับระยะภ�พ ชุดอุปกรณ์แยกนำ้�ด้วย

ไฟฟ�้ แผนที่ด�ว เป็นต้น ผู้เรียนส�ม�รถ

เรียนรู ้ วิทย�ศ�สตร ์ผ ่ �นกิจกรรมที่

ประกอบด้วยสือ่และอปุกรณ์วทิย�ศ�สตร์ 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะท�งวิทย�ศ�สตร์ ทำ�ให้

เข้�ใจในเนื้อห�ได้ชัดเจนและถูกต้อง

 เนื้อห�ประกอบด้วยชีวิตและ

ประสบก�รณ์ของนักเรียนไทยบนเวที

ฟิสิกส์โอลิมปิก สะท้อนให้เห็นถึงคว�ม 

มุ่งมั่นและแรงบันด�ลใจในก�รศึกษ� 

เล่�เรียนของนักเรียนท่ีมีอัจฉริยะท�ง

ปัญญ�และมีโอก�สพัฒน�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ 

อันสูงสุด จนได้เหรียญทองท้ังทีมในก�ร

แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่�งประเทศ 

ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2553
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สะเต็มศึกษา
 หนังสือและคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็นส่ือก�ร

เรียนก�รสอนทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒัน�ทกัษะ กระบวนก�ร

คิดวิเคร�ะห์ คิดสร้�งสรรค์ และคิดแก้ปัญห� เพื่อพัฒน�ให้ 

ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้อย่�งแท้จริงและมีศักยภ�พตรงต�ม

วตัถปุระสงคข์องก�รจดัก�รเรยีนรูต้�มแนวท�ง สะเตม็ศกึษา  

(STEM Education) ซึง่เปน็นวตักรรมก�รเรยีนรูร้ปูแบบหนึง่ 

ท่ีบูรณ�ก�รคว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศ�สตร์ 

และคณิตศ�สตร์ เข้�ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำ�คว�มรู้ไปใช้

ในก�รแก้ปัญห�ในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒน�กระบวนก�รและ

ผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21

 ชุดวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา ใช้ประกอบ

ก�รเรียนก�รสอนเพิ่มเติมจ�กหนังสือและคู่มือกิจกรรม 

สะเต็มศึกษ�

www.stemedthailand.org



 ประกอบด้วยกิจกรรมเร่ือง ก�รส่ือส�ร รักษ์คอมพิวเตอร์ ก�รใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งประหยัด บ้�นพลังง�นแสง 

อ�ทิตย์ เครื่องดักแมลงวัน และรถของเล่นไฟฟ้�

Science Technology Engineering and Mathematics Education

EducationS T E M

กิจกรรมสะเต็มศึกษา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

60.-

ราคา

85.-

ราคา
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การสื่อสาร 

ประถมศึกษาปีที่ 1

 เปน็ชดุสือ่วสัดอุปุกรณท์ีบ่รูณ�ก�รคว�มรูเ้รือ่งลกัษณะ

หรือสมบัติต่�งๆ ของวัสดุ รูปเรข�คณิตสองมิติท่ีพบจ�กส่ิงของ

ในชีวิตประจำ�วันและก�รเลือกวัสดุอุปกรณ์ในก�รสร้�งอุปกรณ์

ที่ช่วยในก�รติดต่อสื่อส�ร เพื่อบอกข้อมูลให้เพื่อนท่ีอยู่ไกล 

ออกไปต�มระยะท�งที่กำ�หนด

รักษ์คอมพิวเตอร ์

ประถมศึกษาปีที่ 2

 เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องสมบัติ 

ของวัสดุ ก�รดูแลรักษ�อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก�รวัดคว�มย�ว  

ในก�รออกแบบและสร้�งป้�ยข้อคว�มแนะนำ�หรือดูแลรักษ�

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้ง�นคอมพิวเตอร์มองเห็นได้ชัดเจนและ

ไม่กีดขว�งก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

New  Item
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บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

ประถมศึกษาปีท่ี 4

 เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีบูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องประโยชน์

ของดวงอ�ทิตย์ ก�รเปลี่ยนพลังง�นแสงเป็นพลังง�นไฟฟ้� ก�รใช้

อุปกรณ์เครื่องมือในก�รวัด ตัด ยึดติด และก�รวัดคว�มย�วในก�ร

ออกแบบบ้�นพลงัง�นแสงอ�ทิตยเ์พือ่ใหอ้ปุกรณไ์ฟฟ�้ต�่งๆ ภ�ยใน

บ้�นทำ�ง�นได้

เครื่องดักแมลงวัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 5

 เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต 

กับสิ่งแวดล้อม สมบัติของวัสดุ ก�รเขียนบันทึกกิจกรรมหรือ

เหตุก�รณ์ ก�รเขียนแผนภูมิแท่ง และก�รค้นห�ข้อมูลจ�ก

อินเทอร์เน็ต ในก�รออกแบบและสร้�งเครื่องดักแมลงวันเพื่อให้

ส�ม�รถจับแมลงวันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

รถของเล่นไฟฟ้า 

ประถมศึกษาปีท่ี 6

 เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องก�รต่อ 

วงจรไฟฟ้� พลังง�นไฟฟ้� และคว�มรู้ท�งคณิตศ�สตร์ เรื่องก�ร

คำ�นวณพ้ืนท่ีวัสดุ  ต้นทุนก�รสร้�ง และห�อัตร�คว�มเร็วเฉล่ียของรถ 

รวมทั้งคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีเกี่ยวกับก�รเลือกใช้วัสดุที่เหม�ะสม 

เพื่อทำ�ให้รถของเล่นไฟฟ้�เคลื่อนท่ีได้ด้วยอัตร�เร็วสูงและ 

มีคว�มแข็งแรง ส�ม�รถบรรทุกของต�มที่กำ�หนดได้
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 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง เล่นล้อวงกลม เรือบรรทุกนำ้� เรือใบกับส�ยลม โมบ�ยแสนสวย สวนมะน�วนอกฤดู

นักโภชน�ก�รน้อย

Science Technology Engineering and Mathematics Education

EducationS T E M

กิจกรรมสะเต็มศึกษา

48.-

ราคา

66.-

ราคา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
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เล่นล้อวงกลม 

ประถมศึกษาปีที่ 1

 เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เร่ืองก�ร 

เลือกวัสดุอุปกรณ์ แรงมีผลต่อก�รเคลื่อนที่และก�รวัดและบอก

ระยะท�งในก�รเลือกอุปกรณ์ก�รเล่นและออกแบบว�งแผนก�ร

แข่งขันตีล้อวงกลมเพื่อให้เข้�เส้นชัยได้เร็วที่สุด

เรือบรรทุกนำ้า  

ประถมศึกษาปีที่ 2

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องสมบัติวัสดุ 

ก�รวัดปริม�ตรและคว�มจุ ก�รใช้อุปกรณ์ในก�รวัด ตัด ติดยึด 

ในก�รออกแบบและสร้�งเรือบรรทุกนำ้�ท่ีส�ม�รถบรรทุกนำ้�ที่

ส�ม�รถบรรทุกนำ้�ได้ 800 มิลลิลิตร และส�ม�รถล�กเรือให้

เคลื่อนที่ไปม� โดยนำ้�ไม่เข�้ตัวเรือเป็นเวล�อย่�งน้อย 10 วิน�ที

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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เรือใบกับสายลม 

ประถมศกึษาปีท่ี 3

 ชดุส่ือวสัดอุปุกรณ์ทีบ่รูณ�ก�รคว�มรูเ้รือ่งก�รเคลือ่นทีข่อง

วัตถุ สมบัติของวัสดุ ก�รสืบค้นข้อมูล ก�รเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือ 

ก�รวัดคว�มย�วในก�รออกแบบและสร้�งใบเรือที่ส�ม�รถทำ�ให้เรือ

แล่นได้เร็วและไกลที่สุด

โมบายแสนสวย 

ประถมศกึษาปีที ่4

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู ้เรื่องคว�มสมดุล  

คว�มแขง็ของวสัด ุก�รเลอืกใช้วสัดุ รวมทัง้ก�รเปรียบเทียบนำ�้หนกัและ 

ก�รวดัคว�มย�ว ในก�รออกแบบและสร้�งโมบ�ยให้สวยง�มและมขีน�ด

เหม�ะสมกับหน้�ต่�งห้องเรียน

นักโภชนาการน้อย  

ประถมศกึษาปีที ่6

 ชดุสือ่วสัดอุปุกรณ์ทีบ่รูณ�ก�รคว�มรู้เรือ่งส�รอ�ห�ร ปรมิ�ณ

พลงัง�นทีไ่ด้รับจ�กอ�ห�ร คว�มรูท้�งคณติศ�สตร์ในก�รคำ�นวณ และ

ก�รใช้เทคโนโลยีในก�รค้นห�ข้อมูล ในก�รออกแบบเมนูอ�ห�รที่ช่วย

ให้ร่�งก�ยมีก�รเจริญเติบโตที่เหม�ะสมกับเพศและวัย และเกิดคว�ม

ตระหนักในก�รรับประท�นอ�ห�รของตนเอง

New  Item

60

IPST CATALOG



 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกท�ง ลำ�บ�กแค่ไหนกลไกช่วยได้ สว่�งไสวด้วยส�ยนำ้� สนุกกับบันจีจัมป ์

ถุงประคบร้อน และสัญญ�ณกันขโมย

Science Technology Engineering and Mathematics Education

EducationS T E M

กิจกรรมสะเต็มศึกษา

95.-

ราคา

130.-

ราคา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 
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ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 ชดุสือ่วสัดอุปุกรณท์ีบ่รูณ�ก�รคว�มรูเ้รือ่งก�รบอกทศิท�ง

ลม แรงที่กระทำ�ต่อวัตถุ พื้นที่ของรูปเรข�คณิต ก�รเลือกใช้วัสดุที่

เหม�ะสมในก�รออกแบบและสร้�งศรลมที่บอกทิศท�งได้อย่�ง 

เที่ยงตรง

ลำาบากแค่ไหนกลไกช่วยได ้ 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชดุสือ่วสัดอุปุกรณท่ี์บูรณ�ก�รคว�มรูเ้รือ่งก�รศกึษ�อตัร�

ทดเฟืองและนำ�เฟืองม�ใช้ประโยชน์ในก�รออกแบบและสร้�งรถ

จำ�ลองให้ส�ม�รถวิ่งได้บนท�งเรียบและขึ้นเนิน

สว่างไสวด้วยสายนำ้า   

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีบูรณ�ก�รคว�มรู ้เรื่องก�รถ่�ยโอน

พลังง�น พลังง�นศักย์ พลังง�นจลย์ ก�รนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบที่

เหม�ะสม ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้จ�กก�รนำ�เสนอ และก�รเลือกใช้

วัสดุให้เหม�ะสมกับง�นในก�รออกแบบและสร�้งกังหันนำ้�ผลิตไฟฟ้�

เพื่อให้ส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ได้ม�กที่สุด

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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สนุกกับบันจีจัมป ์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องแรง ก�รเปลี่ยน

รูปพลังง�น สภ�พยดืหยุน่ และกฎของไซนใ์นก�รออกแบบและสร�้ง

บันจีจัมป์จำ�ลองเพื่อให้ตกลงม�จ�กที่สูงแล้วอยู่ใกล้พื้นม�กที่สุด

ถุงประคบร้อน   

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องปฏิกิริย�เคมี  

ก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนของวัสดุและเรข�คณิต เพื่อออกแบบและทำ�

ถุงประคบร้อน

สัญญาณกันขโมย    

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้ เรื่องวงจรไฟฟ้� 

อิเล็กทรอนิกส์ ก�รสร้�งต�ร�งค�่คว�มจริง ในก�รออกแบบและสร�้ง

อปุกรณส์ญัญ�ณกนัขโมย เพือ่แจ้งเตือนก�รรือ้ค้นหรอืขโมยสิง่ของจ�ก

กระเป๋�ได้
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 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง The Young Designer น�ว�ฝ่�วิกฤต และด�ร�ศ�สตร์กับสถ�ปัตยกรรม

Science Technology Engineering and Mathematics Education

EducationS T E M

กิจกรรมสะเต็มศึกษา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

52.-

ราคา

72.-

ราคา
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The Young Designer   

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องวงกลม ก�รวัด 

ก�รประม�ณค�่ สมก�รเชงิเสน้ตัวแปรเดียว และก�รถ�่ยโอนพลงัง�น

คว�มร้อน เพื่อออกแบบกระโปรงวงกลมต�มขน�ดที่ต้องก�ร

นาวาฝ่าวิกฤต    

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้ เรื่องแรงพยุง  

โมเมนต์ของแรง ศูนย์ถ่วง ก�รห�ปริม�ตรของรูปทรงเรข�คณิต  

ก�รถ่�ยทอดคว�มคิดและก�รเลือกใช้วัสดุในก�รออกแบบและ 

สร้�งแพ เพื่อให้ส�ม�รถบรรทุกสิ่งของได้ม�กที่สุด

ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม     

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชดุส่ือวัสดอุปุกรณท์ีบ่รูณ�ก�รคว�มรูเ้รือ่งก�รเปลีย่นตำ�แหนง่

ขึ้น-ตก และเส้นท�งปร�กฏของดวงอ�ทิตย์ในรอบปี ก�รสืบค้น แปล

คว�มหม�ย และวิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รบอกคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรูป

เรข�คณิตสองมิติและส�มมิติ ในก�รสร้�งแบบจำ�ลองเส้นท�งปร�กฏ

ของดวงอ�ทิตย์ เพ่ือออกแบบผังบ้�นให้สอดคล้องกับสภ�พแวดล้อม ภูมิอ�ก�ศ 

ฤดูก�ล และเส้นท�งปร�กฏของดวงอ�ทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบปี

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้� สเลอปี้ และช�ร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังง�นสะอ�ด

Science Technology Engineering and Mathematics Education

EducationS T E M

กิจกรรมสะเต็มศึกษา

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

68.-

ราคา

58.-

ราคา
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ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

กังหันลมผลิตไฟฟ้า    

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้ เรื่องพลังง�น  

ก�รเขียนโปรแกรม ตรรกศ�สตร์ ก�รวิเคร�ะห์ แปลคว�มหม�ย  

โดยใช้ชุดแผงวงจร IPST Link ประกอบกับก�รเขียนโปรแกรม Scratch 

เพื่อออกแบบและสร้�งกังหันลมให้ผลิตไฟฟ�้

สเลอปี ้   

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องก�รเปลี่ยน

สถ�นะของส�ร สมบัติคอลลิเกทีฟ และสภ�วะเย็นยิ่งยวด เพื่อ

ออกแบบและสร�้งสภ�วะ ที่ทำ�ให้เกิดสเลอปี้

ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด      

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 ชุดส่ือวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้เรื่องพลังง�นสะอ�ด 

ปฏกิริยิ�เคม ีเทคโนโลยขีองแบตเตอรี ่วงจรและชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส ์

และคว�มรู้ท�งคณิตศ�สตร์ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบและ

สร้�งอุปกรณ์สำ�หรับช�ร์จแบตเตอรี่
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ระบุปัญหา
(Problem Identification)

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
(Solution Design)

นำาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

(Presentation)

วางแผนและดำาเนินการแก้ปัญหา
(Planning and Development)

ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

(Testing Evalution and Design Improvement)

รวบรวมข้อมูลและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
(Related Information Search)

การเรียนรู้แบบ
สะเต็ม

New  Item
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สื่อการเรียนการสอน

อุปกรณ์และเกมการเรียนรู้

สสวท.



ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

1. เป็นเกมที่ฝึกทักษะก�รว�งแผน

และก�รทำ�ง�น ก�รคิดอย่�งเป็น

ระบบก�รสังเกต และก�รนำ�เสนอ

แบบรูป

2. ส�ม�รถสรุปแบบรูปทั่วไปของ

จำ�นวนแผ่นดอกไม้กับจำ�นวนคร้ังที่

น้อยที่สุดในก�รย้�ยแผ่นดอกไม้

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

1. เรียนรู้เรื่องท�งเดินของแสงและ

ก�รสะท้อนของแสง

2. ก�รประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ

จ�กหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

1. พัฒน�คว�มรู้เชิงปริภูมิ (Spatial 

Sense) ในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รประส�น

สัมพันธ์ท�งส�ยต� (Eye-Motor 

Coord ina t ion )  ก�ร นึกภ�พ  

(Visualization)

2.  ฝึกทักษะ/กระบวนก�รท�ง

คณิตศ�สตร์ (Skills/Processes)  

ก�รแก้ปัญห� (Problem Solving) 

คว�มคิดสร้�งสรรค์  (Creative 

Thinking)

127.-

ราคา

45.-

ราคา

74.-

ราคา
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ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

Ken-Ken เ ป็นเกมปริศน�ท�ง

คณิตศ�สตร์ท่ีนักเรียนในหล�ยระดับช้ัน

หรือประช�ชนทั่วไปส�ม�รถเข้�ใจ 

วธิกี�รเลน่ไดง้�่ย ในขณะเดยีวกนักไ็ด้

รับทั้งคว�มสนุกและคว�มท้�ท�ยใน

ก�รคดิ อกีทัง้ยงัเปน็ก�รกระตุน้ และ

พัฒน�สมองให้คิดอย่�งเป็นระบบ 

รู้จักก�รให้เหตุผล และตระหนักถึง

คว�มสมเหตุสมผลของคำ �ตอบ  

ซ่ึงเป็นหัวใจสำ�คัญของวิช�คณิตศ�สตร์ 

นอกจ�กน้ียังช่วยฝึกทักษะก�รคำ�นวณ 

สม�ธ ิคว�มอดทน และคว�มละเอยีด

รอบคอบ

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เล่นได้ฝึกฝน

ด้�นก�รคิดอย่�งมีเหตุผล อีกท้ังยัง

ช่วยกระตุ้นและพัฒน�สมองให้คิด

อย่�งเป็นระบบ รู้จักก�รให้เหตุผล

และตระหนักถึงคว�มสมเหตุสมผล

ของคำ�ตอบ

77.-

ราคา

123.-

ราคา

157.-

ราคา

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างไร

มอเตอร์ จะเปล่ียนพลังง�นไฟฟ�้จ�ก

แบตเตอรี่ให้เป็นพลังง�นกล โดย

ทำ�ให้แกนของมอเตอร์ ซึ่งมีลูกเบี้ยว

ติดอยู่ท่ีปล�ยหมุนก�รหมุนของลูกเบ้ียว 

ทำ�ให้เกิดก�รส่ันสะเทือนแรงส่ันสะเทือน 

ส่งไปถึงตัวหุ่นยนต์ส่งผลให้หุ่นยนต์

เคลื่อนที่ไปได้
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Electronics

ชุดมาตรฐาน 1

• ทรานซิสเตอร์ BC557 x2

• ไอซี UM66

• ไอซี 74HC04

• ไอซี 74HC08

• ไอซี 74HC32

• ไอซี 74HC147

• ไอซี CD4029

• LED สีแดง 5 มม. x2

• LED สีแดง 3 มม. แบบกะพริบได้

• LED 2 สี 5 มม.

• LED ตัวเลข 7 ส่วน แบบแคโทดร่วม

• กระบะถ่าน 1 ก้อน ขนาด AA 

   แบบมีขั้วต่อพ่วง x4

รายการอุปกรณ์ในชุด

• หลอดดูดน�้า x3

• ผ้าสักหลาด 3x3 นิ้ว 

• ไม้จิ้มฟันปลายแหลม x5

• ลวดเสียบกระดาษ x2

• ลูกโป่ง x2

• หลอดไฟฟ้า 3 โวลต์พร้อมขั้วฐาน

• ล้อกลมพร้อมสกรู 2 มม. ส�าหรับยึดล้อ

• ฟิวส์ 0.5 A. x5

• ฐานรองรับฟิวส์แบบเสียบลงเบรดบอร์ด

• บัซเซอร์ 3V

• สวิตช์เลื่อน 3 ขา แบบเสียบลงเบรดบอร์ด x2

• ตัวต้านทาน 1/4W 100 โอห์ม

• ตัวต้านทาน 1/4W 150 โอห์ม

• ตัวต้านทาน 1/4W 220 โอห์ม

• ตัวต้านทาน 1/4W 330 โอห์ม

• ตัวต้านทาน 1/4W 510 โอห์ม

• ตัวต้านทาน 1/4W 1 กิโลโอห์ม

• ตัวต้านทาน 1/4W 4.7 กิโลโอห์ม

• ตัวต้านทาน 1/4W 10 กิโลโอห์ม

• ตัวต้านทาน 1/4W 100 กิโลโอห์ม

• ตัวต้านทานปรบัค่าได้ 10 กิโลโอห์ม ตวัเล็ก แบบมปีุม่ปรบั

• ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (LDR)

• ล�าโพงเปียโซ

• สวติช์กดตดิปล่อยดบั 2 ขา x2

• ตัวเกบ็ประจ ุ0.047 ไมโครฟารดั 50 โวลต์ โพลีเอสเตอร์

• ตัวเกบ็ประจ ุ10 ไมโครฟารดั 16 โวลต์ อเิล็กทรอไลต์ x2

• ตัวเกบ็ประจ ุ100 ไมโครฟารดั 16 โวลต์ อเิล็กทรอไลต์

• ตัวเกบ็ประจ ุ2200 ไมโครฟารดั 16 โวลต์ อเิล็กทรอไลต์

• ไดโอด 1N4001

• ทรานซิสเตอร์ BC547 x3

ชุดเพื่อการเรียนรู้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

การท�างานของวงจรดิจิทัลและหุ่นยนต์อย่างง่าย

• กระบะถ่าน 2 ก้อน ขนาด AA แบบมี

   สายต่อเสียบลงเบรดบอร์ด

• กระบะถ่าน 4 ก้อน ขนาด AA แบบมี

   สายต่อเสียบลงเบรดบอร์ด

• เบรดบอร์ด 400 จุด

• สายต่อวงจรแบบสายไฟเดี่ยวแข็ง

• สายหางปลาด�า x5

• สายหางปลาแดง x5

• สายปากคีบหางปลาด�า x2

• สายปากคีบหางปลาแดง x2

• สายปากคีบด�า x2

• สายปากคีบแดง x2

• หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
Call center 0-2335-5222, 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750
www.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำากัด
108 ซ.สุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2747-7001-4 โทรสาร 0-2747-7005
www.inex.co.th

IPST

1,605.-

ราคาชุดละ

New Item
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ชุดมาตรฐาน 2

ชุดทดลองวงจรดิจิทัล

IPST-Digital

IPST-BEAM
ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์บีม

ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์บังคับมือ

IPST-Rover

ชุดอุปกรณ์รถหุ่นยนต์ IPST-Rover

 • ชดุเฟืองขบัมอเตอร์ BO1 อตัราทด 120:1 

    พร้อมสายต่อแบบ IDC

 • มอเตอร์ 3 โวลต์ มีสายหางปลา

 • ใบพัด

 • สายหางปลาสีแดง 50 ซม.

 • สายหางปลาสีด�า 50 ซม.

 • แผงวงจร SW-2P x2

 • แผงวงจร SW-6P

 • แผงวงจร SW-M

ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์ IPST-BEAM

ชุดทดลอง IPST-Digital

อุปกรณ์ในชุดเหมือนกับชุดมาตรฐาน 1  

โดยเพ่ิมชุดเรียนรู้ระดับต่อยอดเข้ามาดังต่อไปน้ี

รายการอุปกรณ์ในชุด

3,959.-

ราคาชุดละ

ราคาเฉพาะ IPST-Digital ชุดละ 1,177 บาท

ราคาเฉพาะ IPST-BEAM ชุดละ 535 บาท

ราคาเฉพาะ IPST-Rover ชุดละ 963 บาท

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำากัด
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หนังสือที่ตอบโจทย์การ

เรียนรู้พื้นฐานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

• ไฟฟ้าเบื้องต้น

• วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการวัดเบื้องต้น

• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

• สัญญาณดิจิทัล

• โครงงานหุ่นยนต์อย่างง่าย

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
Call center 0-2335-5222, 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750
www.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำากัด
108 ซ.สุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2747-7001-4 โทรสาร 0-2747-7005
www.inex.co.th

หนังสือเร
ียน

New Item
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208.-

ราคา

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำากัด
หนังสือเรียน

พิมพ์ 4 สีทั ้งเล่ม 
มีภาพประกอบชัดเจน  
เหมาะสำาหรับผู้สนใจ

ในทุกระดับ
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• แผงวงจรควบคุม IPST-SE
• แผงวงจร LED 8 ดวง (ZX-LED8)
• แผงวงจร LED (ZX-LED)
• แผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
• แผงวงจรตรวจจับแสง (ZX-LDR)
• ไอซีวัดอุณหภูมิ MCP9701  

พร้อมส�ยต่อ
• แผงวงจรลำ�โพง (ZX-SPEAKER)
• แผงวงจรตัวต้�นท�นปรับค่�ได้ 

แบบตัวตั้ง (ZX-POTV)
• แผงวงจรตัวต�้นท�นปรับค่�ได้ 

แบบตัวนอน (ZX-POTH)
• ส�ย MiniB-USB
• อะแดปเตอร์ 9V
• กล่องบรรจุ
• คู่มือเริ่มต้นใช้ง�นกล่องสมองกล  

IPST MicroBox (SE)
• คู่มือโครงสร�้งของโปรแกรมภ�ษ� C/C++ 

Secondary Education

ชุดกล่องสมองกล

IPST-MicroBOX

2,889.-

ราคาชุดละ

ชุดมาตรฐาน 1

 ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เพียงพอสำ�หรับก�รเรียนรู้ในเบื้องต้นและต่อยอดไปทำ�โครงง�นอย่�งง่�ย 
และขั้นกล�งได้ ทั้งยังมีชิ้นส่วนที่นำ�ไปสร้�งเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติขน�ดเล็กได้ด้วย ภ�ยใต้งบประม�ณรวมที่ 
ถูกลง ท�งด้�นซอฟต์แวร์ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ WiringIDE (www.wiring.org.co) อันเป็นซอฟต์แวร์สำ�หรับพัฒน�
โปรแกรม ด้วยภ�ษ� C/C++ ที่ใช้ง�นได้กับระบบปฏิบัติก�รวินโดวส์, ลินุกซ์ และ Mac OS ทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์
แบบโอเพ่นซอร์ซ (Open source software) ใช้ง�นได้โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย 
และไม่จำ�กัดระยะเวล�ใช้ง�น รวมถึงมีก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องเพื่อ 
ให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภ�พสูง

New Item
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พิเศษ  
จัดอบรมการใช้งานให้ฟรีสำาหรับโรงเรียน 
ที่สั่งซื้อจำานวนตั้งแต่ 20 ชุดขึ้นไป 

SPECIAL



แบบตัวตั้ง (ZX-POTV)
• แผงวงจรตัวต้�นท�นปรับค่�ได้ 

แบบตัวนอน (ZX-POTH)
• ส�ย MiniB-USB
• อะแดปเตอร์ 9V
• กล่องบรรจุ
• คู่มือเริ่มต้นใช้ง�นกล่องสมองกล  

IPST MicroBox (SE)
• คู่มือโครงสร้�งของโปรแกรมภ�ษ� C/C++ 

• แผงวงจรควบคุม IPST-SE
• แผงวงจร LED 8 ดวง (ZX-LED8)
• แผงวงจร LED (ZX-LED)
• แผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
• แผงวงจรตรวจจับแสง (ZX-LDR)
• ไอซีวัดอุณหภูมิ MCP9701 พร้อมส�ยต่อ
• แผงวงจรลำ�โพง (ZX-SPEAKER)
• แผงวงจรตรวจจับเส้น ZX-03  2 ตัว
• แผงวงจรตัวต้�นท�นปรับค�่ได้
 แบบตัวตั้ง (ZX-POTV)  1 ตัว
• แผงวงจรตัวต้�นท�นปรับค�่ได้
 แบบตัวนอน (ZX-POTH)  1 ตัว
• ส�ย MiniB-USB
• อะแดปเตอร์ 9V
• กล่องบรรจุ
• คู่มือเริ่มต้นใช้ง�นกล่องสมองกล IPST MicroBOX (SE)
• คู่มือโครงสร�้งของโปรแกรมภ�ษ� C/C++ 

• แผ่นฐ�นวงกลม  
 (มีล้อ 1 แผ่น และไม่มีล้อ 1 แผ่น)  1 ชุด 
• ชุดเฟืองขับมอเตอร์ BO2 48:1  2 ตัว
• เส�รองโลหะ 50 มม. 4 ตัว
• สกรูมือหมุน 3×6 มม.  4 ตัว
• ชิ้นต่อพล�สติก บรรจุ 30 ชิ้น  1 ชุด
• ชุดสกรูและนอต  1 ชุด
• แท่งต่อพล�สติก 3รู/5รู/12รู  1 ชุด
• ชุดเส�รองพล�สติก  1 ชุด
• ล้อสำ�หรับชุดเฟืองขับมอเตอร์  2 อัน
• ย�งสำ�หรับล้อกลม  2 เส้น
• กระบะถ่�น AA แบบ 6 ก้อน  1 อัน
• แผ่นฐ�นแบบกริดขน�ด 80 x 80 และ 80 x 60  1 คู่
• ส�ยต่อ JST-3AA-8  1 ชุด
• ไขควงป�กแฉก  1 ด้�ม
• ไขควงป�กแบนขน�ดเล็ก  1 ด้�ม
• ไขควงตัวขันสกรู  1 ตัว

ชุดมาตรฐาน 2

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
Call center 0-2335-5222, 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750
www.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำากัด
108 ซ.สุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2747-7001-4 โทรสาร 0-2747-7005
www.inex.co.th

3,990.-

ราคาชุดละ

77



ปิ่นโตความรู้

๑๑๕.-

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ 

ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เล่ม ๑
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิ

ตศาสตร�  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๑  เล�ม ๑

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  

ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

www.chulabook.com

ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  

โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔
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5. 

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

๙๑.-

7. 

หนังสือเรียนและอุปกรณ์เกมการเรียนรู้ สสวท. 

โดยผู ้สอนและผู ้เรียนสามารถใช้ควบคู ่กันในการประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อฝึกฝนทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

6. 



เรื่องของเหลว ระดับชั้นประถมศึกษา

ประกอบด้วย

 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (หน้า 54)

 - แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชา 

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (หน้า 52)

 - อุปกรณ์ “แบบจ�าลองศึกษา

สมบัติของของเหลว” เสริมการเรียนรู้

เกี่ยวกับ รูปร่างและการไหลของของเหลว 

การครอบครองพื้นที่ว่างในภาชนะ และ 

การรักษาระดับผิวหน้าของของเหลว

ของเหลวเปลี่ยนรูปร่า
งได้

ปิ่นโต 1



 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 

 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (หน้า 205)

 - แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

 - แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

 - คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.4

 - แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.4

 - วีดิทัศน์ คณิตคิดไม่ยาก ป.4

 - อุปกรณ์ “คณิตคิดสร้างสรรค์เรียนรู้จากลูกเต๋า”

ชุดคณิตคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ประกอบด้วย

เราสามารถ
     สร้างตึก
    ด้วยลูกเต๋าได้

แนะน�าเพิ่มเติม : ชุดคณิต 

อัจฉริยภาพ ตั้ งแต ่ป ี  พ.ศ.  

2543-2545 และ พ.ศ. 2553-

2556 เพื่อให ้ผู ้ เรียนรู ้จักคิด

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาจาก

โจทย์หลากหลาย

ปิ่นโต  2



ชดุเสรมิทกัษะทางคณติศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษา

ประกอบด้วย

 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 

   (บทท่ี 1 และบทที่ 2)

 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

 - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 - ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1

 - อุปกรณ์ “เคนเคน”

 - อุปกรณ์ “จัตุรัสกล”

 - โปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือในการเรียน
๑๑๕.-

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ 
ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เล่ม ๑

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิ
ตศาสตร�  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๑  เล�ม ๑

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔














 
























-1 + x = 7

x + 2 = -5

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิ
ตศาสตร�  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๑  เล�ม ๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ 
ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เล่ม ๒

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๙๙.-
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 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 (บทที่ 1) 

 - อุปกรณ์ “กล้องตาเรือ” 

เรื่องของแสง

ประกอบด้วย

พิสูจน์ว่าแสง
    เคลื่อนที่อย่างไร

 

และมองเห็นวัตถุต่าง
ๆ 

     ได้อย่างไร

ปิ่นโต  4



๑๑๕.-

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ 
ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เล่ม ๑

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิ
ตศาสตร�  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๑  เล�ม ๑

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔














 
























 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ 

   ม.1 เล่ม 1 (บทที่ 5)

 - อุปกรณ ์“คณติคดิสร้างสรรค์เรยีนรูจ้ากลกูเต๋า”

เรียนรู้จากลูกเต๋า     

ประกอบด้วย

ปิ่นโต  5



เรื่องการเคลื่อนที่

ประกอบด้วย

 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 

 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องพลังงานไฟฟ้า

 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

 - อุปกรณ์ “หุ่นสัตว์เคลื่อนที่” 

วตัถเุคลือ่นทีด้่วยระบ
บสัน่สะเทอืน 

หากเคลือ่นทีบ่นพืน้ผวิท
ีแ่ตกต่างกนั 

จะท�าให้การเคลื่อนท
ี่แตกต่างกัน

ตามแรงเสียดทาน
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 - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (หน้า 89)

 - อุปกรณ์ “แผ่นสไลด์ถาวรวิชาชีววิทยา”

เรื่องการศึกษาเซลล์

ประกอบด้วย

เซลล์พืชและเซลล์สัตว
์         

    แตกต่างกันอย่า
งไร

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

๙๑.-
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ใบสั่งซื้อหนังสือ 

และสื่อการเรียนการสอน 

สสวท.



1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 128

2. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 109

3. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 82

4. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 70

5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 124

6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 86
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9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 106

10. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 94

11. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 51

12. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 46
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17. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 115

18. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 99

19. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 123

20. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 114

19. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 56

20. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 76

21. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 114

20. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5 63

21. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 102

22. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 67

35. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 4 59

36. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 99

37. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4 101

38. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  

ม.5 เล่ม 3

42

39. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  

ม.5 เล่ม 4

45

40. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ ม.6

102

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ป.1 เล่ม 1 38

2. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ป.1 เล่ม 2 38

3. แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 48

4. แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ป.1 เล่ม 2 47

5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ป.2 เล่ม 1 34

6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ป.2 เล่ม 2 40

7. แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 48

8. แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ป.2 เล่ม 2 57

9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 66

10. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 55

11. แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 70

12. แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ป.4 เล่ม 2 62

13. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 68

14. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 65

15. แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 83

16. แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ป.5 เล่ม 2 69

17. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 91

18. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 88

19. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 112

20. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 108

21. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

81

22. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 88

23. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2 80

24. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 1 77

25. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2 62

26. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 77

27. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 97

28. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  

ม.4 เล่ม 1

65

29. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  

ม.4 เล่ม 2

50

30. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ม. 5 เล่ม 1

50

31. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

ม. 5 เล่ม 2

83

32. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 86

33. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4 74

34. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 3 59

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท................................................................................................................................................................................................................................

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ราคา  จำานวน สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ราคา  จำานวน

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ราคา   จำานวน



ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท. ..........................................................................................................................................................................................................................

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ป. 1

76

2. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ป. 1

33

3. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ป. 2

92

4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ป. 2

38

5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ป. 4

82

6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ป. 4

35

7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ป. 5

99

8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ป. 5

41

9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ม. 1

83

10. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 1

73

11. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ม. 2

69

12. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 2

53

13. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ม. 4

41

14. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4

64

15. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

(วิทยาการค�านวณ) ม. 5

54

16. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 5

39

สื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำานวณ ราคา  จำานวน

ชื่อ-นามสกุล (ผู้สั่งซื้อ).................................................................................. ต�าแหน่ง..................................................................... ชื่อองค์กร (ถ้ามี)............................................................... 

เลขที่................ หมู่................ ถนน....................................... ต�าบล............................ อ�าเภอ................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์..................................

โทรศัพท์.......................................................... มือถือ................................................... โทรสาร (Fax)........................................... อีเมล ( e-mail )................................................................

สอบถาม ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน สสวท. โทรศัพท์ 02 392 4021 ต่อ 3101, 3102 โทรสาร 02 392 3596  มือถือ 09 0915 0621 

 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bookstore.ipst.ac.th   e-mail : bookstore@ipst.ac.th, pkrua@ipst.ac.th 

การชำาระเงิน โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง ชื่อบัญชี สสวท. (สำานักบริการวิชาการ) เลขบัญชี 017-2-40423-8 

 **กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : bookstore@ipst.ac.th, pkrua@ipst.ac.th พร้อมใบสั่งซื้อฉบับนี้**

จำานวน...................เล่ม  เป็นเงินค่าสินค้า......................บาท  

ค่าบริการจัดส่ง...................บาท   

รวมเงินทั้งสิ้น........................................บาท   

“ค่าบริการจัดส่ง เล่มแรก 30 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 10 บาท 

สั่งซื้อครบ 3,000 บาท บริการจัดส่งฟรี”



ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท...........................................................................................................................................................................................................................

 1. แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.1    38 
 2. แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.2  38 
 3. แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.3  38 
 4. แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.4  38 
 5. คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ป.1  125 
 6. คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ป.2  145 
 7. คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ป.3  145 
 8 คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ป.4  165 
 9. คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ป.5  145 
 10. คณิตเสริมเพ่ิมปัญญา ป.6  145 
 11. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.3 เล่ม 1  95 
 12. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.3 เล่ม 2  98 
 13. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.3 เล่ม 3  95 
 14. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2553  58 
 15. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2554  58 
 16. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2555  58 
 17. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2556  52 
 18. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.6 เล่ม 1  98 
 19. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.6 เล่ม 2  120 
 20. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.6 เล่ม 3  98 
 21. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2553  68 
22. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2554  68 
23. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2555  68 
24. คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2556  68 
 25. ปัญหาท้าทาย   125 
 26. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมฯ ระดับโลก   150 
 27. วีดิทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.1  190 
 28. วีดิทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.2  190 
 29. วีดิทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.3  190 
 30. วีดิทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.4  190 
 31. วีดิทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.5  190 
 32. วีดิทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.6  190 

สื่อการเรียนการสอนสำาหรับครู ราคา     จำานวน สื่อการเรียนการสอนสำาหรับครู ราคา    จำานวน

 1. เสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้สึกเชิงจ�านวน   45 
  2. กิจกรรมฯ ความรู้สึกเชิงจ�านวน (ส�าหรับครู)     38 
  3. เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 95 
  4. พจนานุกรมศัพท์วิทย์-คณิต อังกฤษ-ไทย   99 
 5. การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์  180 
 6. การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์  160 
 7. ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ เส้นทางสู่ความส�าเร็จ  228 
 8. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  145 
 9. คู่มือการจัดค่ายคณิตศาสตร์ : Math Camp   198 
 10. ตัวอย่างการประเมินผลฯ คณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่ม 1  225 
 11. ตัวอย่างการประเมินผลฯ คณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่ม 2  295 

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท. (สื่อเสริม)

  12. ตัวอย่างการประเมินผลฯ คณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่ม 3   240 
 13. ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพแนวทางสู่การเรียนฯ  312 
 14. คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  85 
 15. สานฝันเส้นทางสู่ฟิสิกส์โอลิมปิก  148 
  16. แนวการจัดการเรียนรู้ฯ เช้ือเพลิง ม.ต้น    135                               
 17. แนวการจัดการเรียนรู้ฯ พลังงานทดแทนฯ ม.ต้น   170                              
 18. แนวการจัดการเรียนรู้ฯ สนุกกับโครงงานวิทย์ฯ ม.ต้น  115                          
 19. แนวการจัดการเรียนรู้ฯ วิทย์ฯ กับความงาม ม.ต้น   195                                                  
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The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2392-4021 โทรสาร : 0-2381-0750
924 Sukumvit Road, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2392-4021 Fax : 0-2381-0750 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำานักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน 
โทรศัพท์ : 0-2392-4021 ต่อ 3101, 3102  โทรสาร : 0-2392-3596
Website : http://bookstore.ipst.ac.th
Facebook Fanpage สำานักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน 

Contact Center 0-2335-5222
www.ipst.ac.th

1

2

3

4

5

6

7

8

เกมดอกไม้แห่งสยาม 127.00

กล้องตาเรือ 45.00

เกมลูกเต๋า 37.00

หุ่นสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ได้ 77.00

KEN-KEN ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ 123.00

เกมคณิตศาสตร์ เรียงรูป เรียงสี(จตุรัสกล) 157.00

IPST-Electronics ชุดมาตรฐาน 1 1,605.00

IPST-Electronics ชุดมาตรฐาน 2 3,959.00

 รายการ	 ราคา/ชุด	 จำานวน	 จำานวน
	 	 	 ชุด		 เงิน

รวม

รายละเอียดข้อมูล		 ผู้สนใจ	 ผู้สั่งซื้อ

ชื่อ/นามสกุล                                                        ชื่อองค์กร (ถ้ามี)                                                        

เลขที่              หมทีู่่          ซอย                                             ถนน                                                         

ตำาบล                                         อำาเภอ                                           จังหวัด                                         

รหัสไปรษณีย์                                  โทรศัพท์                                      มือถือ                                         

โทรสาร (Fax)                                 อีเมล (e-mail)                                                                               

รายการสื่อ
และ

จากสสวท.
เกม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

ความรู้



ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท. ..........................................................................................................................................................................................................................

ที่ รายการ
จำานวน
(ราคา)

จำานวน
(แผ่น)

1 พารามีเซียม 90

2 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (รากหอม) 90

3 อัณฑะของหนู (Testis) 90

4 รังไข่ของหนู (Ovary) 90

5 ตับอ่อนของหนู (Pancrease) 90

6 เซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์ (Blood) 90

7 ระบบภูมิคุ้มกัน (Lymph Node) 90

8 เซลล์ประสาท (Neuron) 90

9 ไต (Kidney) 90

10 ต่อมหมวกไต (Adrenal Gland) 90

11 ต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์ (Thyriod and Parathyriod Gland) 90

12 ตุ่มรับรส (Taste bud) 90

13 ไฮดรา (Hydra budding) 90

14 ไส้เดือนดิน (Earthworm) 90

15 ล�าไส้ใหญ่ (Rat Colon) 90

ใบสั่งซื้อสไลด์ถาวรวิชาชีววิทยา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2392 4021 โทรสาร 02 392 3596 www.ipst.ac.th

จ�านวน....................................................................................................แผ่น  เป็นเงินค่าสินค้า....................................................................บาท

รวมเป็นเงินที่ต้องช�าระทั้งสิ้น.............................................................บาท (.........................................................................................................)

ชื่อ-นามสกุล(ผู้สั่งซื้อ).........................................................................ต�าแหน่ง......................................................................................................

ชื่อองค์กร(ถ้ามี).............................................................................เลขที่.............................หมู่.................................ถนน.....................................

ต�าบล.....................................................................อ�าเภอ.....................................................................จังหวัด.....................................................

รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.........................................มือถือ............................................โทรสาร (Fax)............................................

อีเมล ( e-mail )....................................................................................................................................................................................................

สอบถาม ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน โทรศัพท์ 02 392 4021 ต่อ 3101,3102 โทรสาร 02 392 3596 มือถือ 09 0915 0621 หรือ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส�านักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน e-mail : bookstore@ipst.ac.th, pkrua@ipst.ac.th

การชำาระเงิน      โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง ชื่อบัญชี สสวท. (สำานักบริการวิชาการ)

         เลขบัญชี 017-2-40423-8



คู่มือครู ฉบับดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง)
เผยแพร่บน ระบบคลังความรู้ 

SciMath ครบทุกวิชาแล้ว

เชิญคุณครูลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานฟรี ได้ที่

http://www.scimath.org/ebooks

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพ
ิ่มเติมวิทยาศาสตร�์  |  ชีววิทยา  |  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๔  |  เล�ม ๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔
ตามผลการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา
เล่ม ๑

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔














 
























๘๘.-

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๘๑.-
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หนังสือเรียนรายวิชาพ
ื้นฐานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ
)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๔
๑๕๕๒ ชารกัศธทุพ นาฐนื้พนั้ขาษกึศรากงาลกนกแรตูสกัลหมาต

 ) ๐ ๖ ๕ ๒ พ.ศ.งุรปบัรปบับฉ(

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

๔๑.-

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ยีลโนโคทเะลแร�ตสาศายทิวนอสรากมิรสเงส�นับาถส

รากิธาษกึศงวรทะรก

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔














 
























หนังสือเรียนรายวิชาพื้
นฐานวิทยาศาสตร์  |  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ

) |  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียน 
รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

ตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย  
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
www.chulabook.com
ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖  
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ๘๓.-

เลือก
ประเภท หนังสือคู่มือครู
หลักสูตร พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระบุระดับชั้น
ระบุ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา ท่ีต้องการ
 - คณิตศาสตร์
 - เทคโนโลยี
 - วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
 - โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 - ฟิสิกส์
 - เคมี
 - ชีววิทยา
ค้นหา

ขอสงวนสิทธิการใช้งานเฉพาะสมาชิกสถานะครูเท่านั้นครับ



www.ipst.ac.th
ม�ร่วมสนุกกับก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เว็บไซต์ของ สสวท.  
แหล่งรวบรวมองค์คว�มรู้และบริก�รต่�งๆ ของ สสวท. ที่เข้�ถึงได้ทุกที่ทุกเวล�

บริการที่น่าสนใจจาก สสวท.

IPST Learning Space
http://learningspace.ipst.ac.th/
ในศตวรรษท่ี 21 เมื่อก�รเรียนรู้ไม่จำ�กัดเพียงในห้องเรียนอีกต่อไป ม�เป็นส่วนหนึ่ง 
ของชุมชนแห่งก�รแลกเปล่ียนองค์คว�มรู้ ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ต่�งๆ อีกทั้งยังมี 
สื่อก�รเรียนรู้  วีดิโอ Games เรื่องร�วน่�รู้และบทคว�มส�ระต่�งๆ อีกม�กม�ย  
ร่วมเรียนรู้โดยไร้ข้อจำ�กัดไปกับเร�ได้ที่ IPST Learning Space

STEM
http://www.stemedthailand.org/
รู้จัก สะเต็มศึกษา (STEM - Education) แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ที่บูรณ�ก�รคว�มรู้ 
ใน 4 สหวิทย�ก�ร ได้แก่ วิทย�ศ�สตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) และคณิตศ�สตร์ (M) 
โดย STEM จะช่วยส่งเสริมกระบวนก�รคิด ก�รตั้งคำ�ถ�ม และก�รสร้�งสรรค์ผลผลิตใหม่ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินชีวิต

IPST e - Magazine
http://emagazine.ipst.ac.th/
อ่�นสนุก ได้ส�ระ ได้ทุกที่ กับ นิตยสาร สสวท. นิตยส�รร�ย 2 เดือนที่อัดแน่นด้วย 
ส�ระน่�รู้ทั้ง วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ และเทคโนโลยี เหม�ะกับทุกเพศ ทุกวัย ทันกับ
เหตุก�รณ์ปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ส�ม�รถ Download ได้ฟรี!

K-12 Education
http://www.k12stemeducation.in.th/
เป็นเวทีให้นักวิช�ก�รทั้งในและต่�งประเทศได้เผยแพร่บทคว�มท�งวิช�ก�รและบทคว�ม 
ผลง�นวิจัยด้�นสะเต็มศึกษ�แก่ครู นักวิจัย นักวิช�ก�ร นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
ด้�นสะเต็มศึกษ� ส�ม�รถศึกษ� ค้นคว�้ และเข้�ถึงได้ทุกที่ ทุกเวล� ผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต

IPST Web Portal

“Empower World Class Teaching 

& Learning Experience”

Facebook  : https://www.facebook.com/ipst.thai
Twitter   : https://twitter.com/ipst_thailand
Youtube  : https://www.youtube.com/user/ipstwebportal

ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ และมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออนไลน์กับเรา



The Geometer’s Sketchpad version 5.06 ฉบับภาษาไทย
ซอฟต์แวร์สำารวจเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตพลวัต® รุ่น 5.06

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้สำ�หรับสร้�ง สำ�รวจ และวิเคร�ะห์ส่ิงต่�งๆ ท่ีเก่ียวกับเนือ้ห�คณติศ�สตร์
หล�ยด้�น ส�ม�รถใช้สร้�งตัวแบบเชิงคณิตศ�สตร์ รวมทั้งภ�พว�ดขั้นสูงที่มี 
คว�มซบัซอ้น และเคลือ่นไหวได ้เหม�ะกบัชัน้เรยีนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษ�
จนถึงอุดมศึกษ�

 • ใช้ง�นง่�ย ผู้เรียนมีคว�มสนุกสน�น และมีชีวิตชีว�ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อครู  
และก�รเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ 
 • พัฒน�คว�มคิดริเริ่มสร�้งสรรค์ของผู้เรียนสร้�งทักษะด�้นจินตน�ก�ร
 • เน้นก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มหม�ย
 • ส�ม�รถนำ�ไปบูรณ�ก�รกับก�รเรียนก�รสอนคณิตศ�สตร์ และวิทย�ศ�สตร์  
หรือศิลปะได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ

 Sketchpad ซอฟตแ์วรใ์นการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้รับการยืนยัน
ความสำ า เร็ จ ในระ ดับนานาชา ติ  
โปรแกรม GSP มีใช้อย่างแพร่หลาย
กว่า 50 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งมีการ
บรรจุอยู่ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
ระดับต่างๆ ถึง 10 ประเทศ เช่น 
สิงคโปร์ มาเลเซีย ญ่ีปุ่น จีน อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 1.  
Download ใบสั่งซื้อได้ที่ Page Facebook  
สำ�นักบริก�รวิช�ก�รและบริห�รทรัพย์สิน สสวท.
(กรอกร�ยละเอียดให้เรียบร้อย)
ขั้นตอนที่ 2.  
โอนเงินผ่�นธน�ค�รทห�รไทย
 ชื่อบัญชี สสวท. (นอกงบประมาณ)
 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 017-235-0910
 ธน�ค�รทห�รไทย ส�ข�ธ�ตุทอง
ขั้นตอนที่ 3.
ส่งหลักฐ�นก�รโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อได้ 3 ช่องท�ง
ช่องทางท่ี 1. สแกนส่ง e-mail ม�ท่ี bookstore@ipst.ac.th
ช่องทางท่ี 2. Fax หลักฐ�นก�รโอนเงิน แจ้งม�ท่ี 0 2392 3596
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จะดำ�เนินก�รจัดส่ง License: GSP Version 5.06 
ให้ท่�นท�ง e-mail ภ�ยในระยะเวล� 2 วัน
สอบถ�มร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รสั่งซื้อโปรแกรมได้ที่  
0 2392 4021 ต่อ 3102, 3106
Facebook: Thailand GSP 5.06 User สอบถ�มปัญห� 
ก�รติดตั้งโปรแกรม

วิธีการสั่งซื้อ

2. สร้�งจุดตัดของกร�ฟจ�กนั้นซ่อนกร�ฟของฟังก์ชันทั้งหมดแล้วสร้�ง
ส่วนของเส้นตรง และสร�้งบริเวณภ�ยในของกร�ฟ

3. ตัวอย่�งล�ยผ้�ยกเมืองนคร (ล�ยใหม่) ท่ีทำ�ก�รสร้�งด้วยโปรแกรม GSP

ภ�พท่ี 8 ล�ยเพชรประก�ย ภ�พท่ี 9 ล�ยกะรัตลูกแก้ว

(อนุสรณ์ จิตมนัส และคณะ, 2560)
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โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ GSP ใช้ในการออกแบบลายผา้ไหมหรือผา้ไทยให้เปน็ลวดลายต่าง ๆ 
และสร้างการงานอาชีพจากเทคโนโลยีได้ 

ขั้นตอนวิธีการสร้างลายผ้า 
1. สร้างกราฟของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการ (1 บล็อก) ซ่ึงมีฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์และฟังก์ชันเชิงเส้น ดังน้ี 

  โดเมน -3£ x £ 3    ,   โดเมน -3£ x £ 3 

h(x) = 0.5 โดเมน -0.5 £ x £ 0.5  , r(x) = -0.5  โดเมน -0.5 £ x £ 0.5 
s(x) = 2.5 โดเมน -3 £ x £ -2.5  , t(x) = -2.5  โดเมน -3 £ x £ -2.5 
u(x) = 2.5 โดเมน 2.5 £ x £ 3   , v(x) = -2.5  โดเมน 2.5 £ x £ 3 
w(y) = 3  โดเมน 2.5 £  y £ 3   ,   โดเมน -3 £  y £ -2.5 

 โดเมน 2.5 £  y £ 3   ,   โดเมน -3 £  y £ -2.5 
 
2. สร้างจุดตัดของกราฟจากน้ันซ่อนกราฟของฟังก์ชันทั้งหมดแล้วสร้างส่วนของเส้นตรง และสร้างบริเวณภายในของกราฟ  

 
 

 
 
 
 
 

 
3. ตัวอย่างลายผ้ายกเมืองนคร (ลายใหม่) ที่ทำการสร้างด้วยโปรแกรม GSP 
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ขั้นตอนวิธีการสร้างลายผ้า

1. สร้�งกร�ฟของฟังก์ชันท�งคณิตศ�สตร์ที่ต้องก�ร (1 บล็อก) ซึ่ง 
มีฟังก์ชันค่�สัมบูรณ์และฟังก์ชันเชิงเส้น ดังนี้

ฉบับภาษาไทย 

version 5.06 (GSP 5.06)

ชุดสำาหรับโรงเรียน

(สามารถดาวน์โหลดได้ 150 ครั้ง) 

ราคา 299 บาท

ชุดสำาหรับครูและนักเรียน

(สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง)

ราคา 99 บาท



หอพักชาย (ห้องละ 4 เตียง) หอพักหญิง (ห้องละ 4 เตียง)

ห้องพัก STANDARD ห้องพัก DELUXE

IPST  
RESIDENCE

สสวท. เรสซิเดนซ์

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมนานาชาติ

Empowering world-class teaching and learning experience
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ถ น น สุ ขุ ม วิ ท

 สสวท. เรสซิเดนซ์ ให้บริการหอพักชาย 
หอพักหญิง และห้องพักสำาหรับผู้เข้าร่วม
การอบรม หรอืการประชมุตามโครงการของ
สสวท. รวมทั้งบุคลากรจากส่วนราชการ  
ในราคาประหยัด สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก ร้านกาแฟ  
มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ และห้องสมุด

 สสวท. เรสซิเดนซ์ มีห้องพักให้บริการ  
3 รูปแบบ

 - หอพักชาย/หญิง จ�านวน 24 ห้อง
 - ห้องพัก Standard จ�านวน 11 ห้อง
 - ห้องพัก Deluxe จ�านวน 5 ห้อง

 สสวท. เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง 
เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า (BTS) 
เอกมัย สถานีขนส่งผู้ โดยสารกรุงเทพฯ 
เอกมัย ท้องฟ้าจ�าลอง ห้างสรรพสินค้า  
Gateway และ Major Cineplex

 ติดต่อสอบถามและส�ารองห้องพักได้ที่ 
โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3105 

 e-mail : bookstore@ipst.ac.th

สะดวก
สะอาด  

 ปลอดภัย
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาสื่อ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบส่ือ

ดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR  

3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็น

สื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ทีเ่น้นการคดิ 

วเิคราะห์ แก้ปัญหา และการนำาไปใช้ โดย

มุ่งเน้นให้ครูผู ้สอนและนักเรียน ได้ใช้

ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้

AR Application





สื่อการเรียนการสอนคุณภาพของ

สสวท.





สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
The Inst i tute for the Promotion of Teaching Science and Technology ( IPST)

C ATA L O G924 ถนนสุขุมว�ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ฝายบร�การว�ชาการและบร�หารทรัพยสิน (สสวท.)

โทรศัพท 02 392 4021 ตอ 3102, 3106

Facebook สำนักบร�การว�ชาการและบร�หารทรัพยสิน       bookstore.ipst.ac.th

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02 255 4433, 08 6323 3704

www.chulabook.com

องคการคาของ สกสค.

2249 ถนนลาดพราว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท 02 514 4007, 02 514 4033 ตอ 516-517

http://www.suksapan.or.th

ติดตอสั�งซ�้อไดที่

คลังความรู

SciMath




