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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน

บทนำ �
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทกุ ระดับ
การศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภารกิจอื่นที่เป็น
การพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มี
ความรูค้ วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึน้
เป็นลำ�ดับและทัดเทียมนานาชาติ หนึ่งในพันธกิจและภารกิจหลัก
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สสวท. ก็คือส่งเสริม ประสาน และ
จัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง หนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด
เอกสารทางวิชาการและสือ่ การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทัง้
ประดิษฐ์อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับใช้ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
เอกสารเล่มนี้ เป็นการแนะนำ�ผลผลิตสือ่ การเรียนการสอน
เสริมของ สสวท. ที่เผยแพร่ให้ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสริ ม ศั ก ยภาพของตนเองในด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบั ญ
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12.

หน้า
สื่อหลัก (หนังสือเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ประถม 1, 2, 4, 5)
- วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (มัธยม 1, 2, 4, 5)
- คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ประถม 1, 2, 4, 5)
- คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (มัธยม 1, 2, 4, 5)
- วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา (ประถม 1, 2, 4, 5)
- วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา (มัธยม 1, 2, 4, 5)
สื่อเสริม
- วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
- คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
สื่อการเรียนการสอนสำ�หรับครู
กิจกรรมสะเต็มศึกษา
อุปกรณ์และเกมการเรียนรู้
ปิ่นโตความรู้ สสวท.
ใบสั่งซื้อหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน สสวท.
คลังความรู้ SciMath
IPST Web Portal
The Geometer’s Sketchpad
สสวท. เรสซิเดนซ์
แนะนำ� AR (Augmented Reality) และวิธี Download Application
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หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สื่อการเรียนรู้ของ สสวท.

หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ผู้เรียนจะได้ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�ำถาม
การตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�ำความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ
มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย
ราคา

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

ราคา

34.-

48.-

ราคา

ราคา

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการค�ำนวณ, การออกแบบและเทคโนโลยี)

ราคา

ราคา

48.-

38.-

40.-

57.-

ราคา

ราคา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ราคา

ราคา

38.-

47.4

70.-

66.5

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่ง
เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ท�ำกิจกรรม
การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�ำถาม การตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้น�ำความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย

ราคา

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนจะได้ท�ำกิจกรรมที่เป็น
พื้นฐานที่ส�ำคัญ มีแบบตรวจสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน มีแบบฝึกหัดเพื่อให้ตรวจทานความรู้หลังจากที่
เรียนไปแล้วรวมทั้งสรุปความรู้ในแต่ละบทด้วย

ราคา

55.-

62.-

พืน้ ฐาน

หนังสือเรียนรายวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ เรี ย นรู ้
เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์
ประกอบของสิ่งมีชีวิต การด�ำรง
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ การ
ด� ำ รงชี วิ ต ของพื ช พั น ธุ ก รรม
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

พืน้ ฐาน

หนังสือเรียนรายวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ เรี ย นรู ้
เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องสาร การ
เปลีย่ นแปลงของสาร การเคลื่อนที่
พลังงาน และคลื่น			

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วิทยาศาสตร์กายภาพ
เล่ม ๑
ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑







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

ราคา

ราคา

๘๘.-

ราคา

81.-

88.-

ราคา

68.-

ราคา

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









ราคา

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

91.๙๑.-





50.-

๘๑.-





83.-



 





พืน้ ฐาน



หนังสือเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียน
รู้เกี่ยวกับ โลกในเอกภพ ระบบโลก
และมนุ ษ ย์ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ของโลก
ใช้ ส� ำ หรั บ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 4-5 ในปีการศึกษา 2562






สถาบั
นสงเสริ

มการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึ
กษาธิ

การ






หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์กายภาพ
เล่ม ๒

ราคา

ราคา

65.-

69.6

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

ราคา

ราคา

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

108.-

112.-

7

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

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

ราคา

วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ
ตามมาตราฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐานวิทยาศาสตร� | วิทยาศาสตร� โลก และอวกาศ | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๖

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๖

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ราคา

83.-

102.8

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

ชีววิทยา
เล่ม ๑

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



ราคา

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








ราคา

ราคา

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

80.-

88.-



๘๘.-

๘๐.-

77.-



ราคา
































หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์



หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ก

ที่  
ชั้นมั
ธยมศึ
ษาปี

๕

เคมี

สถาบั
นส�งเสริม
การสอนวิ
ยาศาสตร�
ละเทคโนโลยี
ท
แ



กระทรวงศึ
กษาธิการ




ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑







เล่ม ๓



๖๒.-



COLLISION

เคมี
เล่ม ๔
ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



ราคา

๕

59.-

59.-



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















หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

ชีเล่วม วิ๔ทยา

๕

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

ฟิเล่มส๑กิ ส์
ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

เพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่






ฟิสิกส์
หนังสือเรียนรายวิชา
เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ แ ละการค้ น พบ
ทางฟิ สิ ก ส์ แรงและการเคลื่ อ นที่ และ
พลังงาน 		

 













ราคา

50.-



๕๐.-












 








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

65.-

๖๕.-








หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมวิทยาศาสตร�

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่













ฟ�สก
ิ ส�
ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๔

หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมวิทยาศาสตร� | ฟ�สก
ิ ส์ี | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ | เล�ม ๑

๕

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

เล�ม ๒

หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมวิทยาศาสตร� | ชีววิทยา | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๕ | เล�ม ๔

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�์ | ชีววิทยา | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๕ | เล�ม ๓

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ราคา

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








เล่ม ๓






โลก
หนังสือเรียนรายวิชา
ดาราศาสตร์และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ
โลกและกระบวนการเปลี่ ย นแปลงทาง
ธรณีวทิ ยา ข้อมูลทางธรณีวทิ ยาและการน�ำ
ไปใช้ ป ระโยชน์ การถ่ า ยโอนพลั ง งาน
ความร้อนของโลก การเปลีย่ นแปลงลักษณะ
ลมฟ้าอากาศกับการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ โลก
ในเอกภพ และดาราศาสตร์กบั มนุษย์
		

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



 .







๔

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑







เพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ เล่ม ๑

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ





ร�และเทคโนโลยี

99.-

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ราคา

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

ราคา

101.-



 
สถาบั
นส�งเสริม
การสอนวิ
ยาศาสตร�
และเทคโนโลยี

ท



กระทรวงศึ
กษาธิการ






ราคา

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

62.-



หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมวิทยาศาสตร� | เคมี | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๕ | เล�ม ๔



๔







๗๗.







๔

เคมี เรียนรู้
หนังสือเรียนรายวิชา
เกี่ ย วกั บ ปริ ม าณสาร องค์ ป ระกอบและ
สมบั ติ ข องสาร การเปลี่ ย นแปลงของสาร
ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี



หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมวิทยาศาสตร� | เคมี | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๕ | เล�ม ๓











๔

เพิม่ เติม

หนังสือเรียนรายวิชา
ชีววิทยา
เรียนรูเ้ กีย่ วกับ การศึกษาชีววิทยา สารเคมี
ในสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม
และการถ่ า ยทอด วิ วั ฒ นาการ ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ โครงสร้ า งและ
การท� ำ งานของส่ ว นต่ า งๆ ในพื ช ดอก
ระบบและการท� ำ งานในอวั ย วะต่ า งๆ
ของสั ต ว์ แ ละมนุ ษ ย์ และสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม			

เพิม่ เติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมวิทยาศาสตร� | โลก ดาราศาสตร� และอวกาศ | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ | เล�ม ๑

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชีววิทยา เล่ม ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร� | ชีววิทยา | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ | เล�ม ๒

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�์ | ชีววิทยา | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ | เล�ม ๑

๔

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑



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


เคมี

เล่ม ๒







ร�และเทคโนโลยี

๔

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

. 




หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมวิทยาศาสตร� | เคมี เล�ม ๒ | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๔

หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมวิทยาศาสตร� | เคมี | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ | เล�ม ๑

หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม วิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นที่ เ น้ น
วิทยาศาสตร์ เมื่อเรียนครบทุกชั้นปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แล้ว ก็สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
ของรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถต่อยอดเนื้อหาจากรายวิชาพื้นฐานไปสู่เนื้อหาในรายวิชา
เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนซ�้ำซ้อน โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้
สู่การน�ำไปใช้ในชีวิตจริง ผู้เรียนจะได้ท�ำกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญ รวมทั้งกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถคิดค้นและ
ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง มีแบบตรวจสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน และแบบฝึกหัดเพื่อให้ตรวจทาน
ความรู้หลังจากที่เรียนไปแล้ว รวมทั้งสรุปความรู้ในแต่ละบทด้วย			

เคมี
เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ราคา

ราคา

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

74.-

86.9

.
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

ราคา

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

ราคา

77.-

97.-

๙๗.-

๗๗.-

10

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

ราคา

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

ราคา

45.-

42.11

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน�ำสถานการณ์ในชีวิตจริง
เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการเรียนเนื้อหาใหม่ เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรม สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นระยะ และให้ผู้เรียนน�ำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและกิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม เข้าถึงสื่อดิจิทัลประกอบการจัดกิจกรรม
โดยการสแกน QR Code ตามหน้าต่าง ๆ ในหนังสือเรียน มีสื่อ AR เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาบางเรื่อง
ให้กับนักเรียนอีกด้วย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการใช้
แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ควบคูไ่ ปกับหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ เพือ่ ฝึกทักษะเพิม่ เติม
ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

124.-

ราคา

81.-

94.-

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

46.-

ราคา

128.-

82.-

86.-

54.-

71.-

51.-

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

70.-

109.12

51.-

106.13

76.-

54.14

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ระดับประถมศึกษา

หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน

คณิตศาสตร์
เล่ม ๑

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณิตศาสตร์
เล่ม ๒

๑

SUGAR FREE

CH IPS

POPCORN

-1 + x = 7





๕

FISH

JAM

HONEY

JAM

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



63.-

56.-

๕๖.-

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เพิ่มเติม



ราคา

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


115.-



๑๑๕.-






x + 2 = -5



ราคา

99.-

๙๙.-
























 




ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

าศาสตร�
และเทคโนโลยี


หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน

คณิตศาสตร์
เล่ม ๑



๒



 





ชั้นมัธยมศึกษาปีที่



หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน



คณิตศาสตร์









เล่ม ๒



๒

คณิตศาสตร� ม.๔ เล�ม 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

ราคา

ราคา

114.-

76.-

๗๖.-

๑๑๔.-

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์
เล่ม ๒

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ราคา

123.-

114.-

๐๐.-
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๕

หนังสือเรียนรายวิชาเพิม
่ เติมคณิตศาสตร� | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๕ | เล�ม ๒

หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐานคณิตศาสตร� | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๒ | เล�ม ๒

หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐานคณิตศาสตร� | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๒ | เล�ม ๑

ราคา

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

JUICE

หนังสือเรียน/แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�ำนวณ) ระดับประถมศึกษา
เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การคิดอย่างเป็นระบบ การแสดง
ล�ำดับขั้นตอนในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันหรือการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรค�ำสั่ง การใช้ซอฟต์แวร์
เบื้องต้น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานอย่างปลอดภัยและการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้
ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการตอบค�ำถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจน
มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�ำความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย			

ราคา

ราคา

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





พื้นฐาน

หนังสือเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนือ้ หาตาม
พั ฒ นาการของผู ้ เรี ย น โดยเน้ น กระบวน
การคิด วิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หา เชือ่ มโยง
ความรู้สู่การน�ำไปใช้ในชีวิตจริง ตลอดจนมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ำงานร่วมกับ
ผู ้ อื่ น รวมทั้ ง สามารถใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น
เครือ่ งมือในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

FISH

BUTTER

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑









หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน

คณิตศาสตร์
ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

FISH

หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐานคณิตศาสตร� | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ เล�ม ๒

หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐานคณิตศาสตร� | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ เล�ม ๑



๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐานคณิตศาสตร� | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๕

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

าศาสตร�และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ชั้นมันธส�ยมศึ
ที่ ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
สถาบั
งเสริก
มษาปี
การสอนวิ
กระทรวงศึกษาธิการ

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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และน�ำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและ
ท้าทายให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจ มีเกร็ดความรู้ที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ และชีวิตจริง รวมทั้งมีสื่อ
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ผู้อื่น ได้วิเคราะห์ปัญหา สืบเสาะความรู้ ร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้น			
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คณิตศาสตร์
หนังสือเรียนวิชา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จั ด ท� ำ ขึ้ น
ส�ำหรับผูเ้ รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ทีจ่ ำ� เป็นต้องเชือ่ มโยง
กับมาตรฐานการเรียนรูใ้ นคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน
เพือ่ ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรูแ้ ละเรียนรู้
สาระนั้นอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี้
ได้จัดท�ำขึ้นให้มีเนื้อหาสาระที่ทัดเทียมกับ
นานาชาติ เน้นการวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปญ
ั หา การคิดสร้างสรรค์
การใช้เทคโนโลยี การสือ่ สารและการร่วมมือ
รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงความรู ้ สู ่ ก ารน� ำ ไปใช้ ใ น
ชีวิตจริง		
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หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ระดับประถมศึกษา

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเรียนเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา
หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี ) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม ผู้เรียนจะได้ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�ำถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�ำความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย			

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�ำนวณ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด
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ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการน�ำโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การน�ำโปรแกรมไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ผู้เรียนจะได้ท�ำกิจกรรม
การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�ำถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้น�ำความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย
สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
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หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาการค�ำนวณ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดเชิงค�ำนวณ การแก้ปญ
ั หาและขัน้ ตอนวิธี และการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในการพัฒนางานทีเ่ ป็นการบูรณาการ
กับวิชาอืน่ ในการแก้ปญ
ั หาในชีวติ จริง ผูเ้ รียนจะได้ทำ� กิจกรรมการเรียนรูก้ ารฝึกปฏิบตั ิ การตอบค�ำถาม การตรวจสอบความเข้าใจ
และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�ำความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย
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หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือช่างพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ผู้เรียนจะได้ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบค�ำถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจน
มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น�ำความรู้ที่เรียนในบทนั้นๆ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย			
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ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖
โทรสาร ๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔

MY SCHOOL

IPST SCHOOL




ราคา
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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

41.-

๔๑.-
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ราคา

54.-

ราคา

ราคา

39.-

64.-

๖๔.-
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สื่อการเรียนการสอนเสริม สสวท.
Supplementary & Teacher Resources

วิทระดัยาศาสตร์
บประถมศึกษา
Primary School

บัวลอยน่ารู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้

วิ ท ยาศาสตร์ สำ � หรั บ นั ก เรี ย นที่ ต้ อ งการเพิ่ ม
ศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ ใช้ประกอบ
การเรียนรู้คู่กับ แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
เพิ่มเติมฯ โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียน
รู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจำ�วันของ
นักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จากการทำ�กิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข

ราคา

75.-

ราคา

68.23

แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ราคา

56.-

Supplementary & Teacher Resources

ราคา

56.-

Science Primary

อัศจรรย์ดวงอาทิตย์

วิทยาศาสตร์กับน้�ำ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ราคา

52.24

ราคา

56.-

ราคา

105.-

วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ราคา

124.ราคา

82.-

IPST CATALOG

ราคา

68.-

วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หนังสือแนวคิดข้อสอบวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 3 และชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2545-2553 พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 (สอบแข่งขันรอบที่ 1) เป็นหนังสือ
เสริมสำ�หรับนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์ ให้ได้ฝึกคิด ฝึกทำ�
และแก้ปญ
ั หา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยตนเอง
พร้อมตรวจคำ�ตอบและศึกษาแนวคิดที่เสนอไว้ ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนได้รับความรู้และรู้จักใช้เหตุผล ในการคิด วิเคราะห์
สำ�หรับการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีการ
พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์สูงยิ่งขึ้น แนวคิดข้อสอบ
วิทยาศาสตร์ชุดนี้ เหมาะสำ�หรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครู และผู้ที่สนใจได้ศึกษา
เพิ่มเติม ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ และใช้เป็นเครื่องมือใน
การทดสอบและทบทวนความรู้ของตนเอง

ราคา

ราคา

180.พ.ศ. 2545-2553

พ.ศ. 2554

ราคา

พ.ศ. 2555

68.-

68.-

ราคา

พ.ศ. 2556

72.-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ราคา

ราคา

180.พ.ศ. 2545-2553

พ.ศ. 2554

68.-

ราคา

พ.ศ. 2555

68.-

ราคา

พ.ศ. 2556

Supplementary & Teacher Resources

68.-
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Science Primary

วีดิทัศน์ วิทยาศาสตร์
วีดิทัศน์ชุดนี้นำ�ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตรงตาม
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำ�รงชีวิต
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที		
่

26

ราคา

150.วิทยาศาสตร์ ป. 1

150.-

IPST CATALOG

150.วิทยาศาสตร์ ป. 2

ราคา

วิทยาศาสตร์ ป. 3

ราคา

ราคา

190.วิทยาศาสตร์ ป. 4

ราคา

ราคา

190.วิทยาศาสตร์ ป. 5

หนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์

190.วิทยาศาสตร์ ป. 6

โลกธรรมชาติ

เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน น�้ำ อากาศ สิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิตที่สนใจ โดยเน้น
การส�ำรวจ สังเกต ตั้งค�ำถาม วิจัย สืบค้นข้อมูล การตรวจวัด การวิเคราะห์ อภิปราย
และสรุปผล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักของโลกและการ
เปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2

27
ราคา

158.ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6)

e-book คู่มือครู

วิทยาศาสตร์

โลกธรรมชาติ

e-book คู่มือครูวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นแนวทางให้ครูนำ�เนื้อหาความรู้และ
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติในท้องถิน่ ตามความเหมาะสมซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2

ราคา

50.ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6)

Supplementary & Teacher Resources

วิทระดัยาศาสตร์
บมัธยมศึกษา

Secondary Education

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมเพือ่ เสริมศักยภาพ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ครูผสู้ อนสามารถนำ�เนือ้ หา
เหล่านี้ ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากที่มีอยู่ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
และนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้

ราคา

52.-

เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ราคา

ราคา

ราคา

82.-

100.เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

112.-

48.เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ราคา

ราคา

เล่ม 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

82.เล่ม 5 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Supplementary
Supplementary& &Teacher
TeacherResources
Resources
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Science Secondary

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
สำ�หรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาใน
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ และเนื้อหาอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

30

ราคา

ราคา

185.เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

125.เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ราคา

140.เล่ม 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

IPST CATALOG

ราคา

125.เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ราคา

140.เล่ม 5 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เคมี
สำ�หรับนักเรียนทีต่ อ้ งการเพิม่ ศักยภาพตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาเนือ้ หาให้สอดคล้องและเชือ่ มโยงกับเนือ้ หาในหนังสือ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี และเนื้อหาอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนศึกษาต่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา

ราคา

198.-

115.เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ราคา

เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

120.เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Supplementary & Teacher Resources

31

Science Secondary

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

32

ราคา

ราคา

ราคา

102.-

60.-

90.เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ นำ � ไปใช้
ศึกษาด้านธรณีวิทยา ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แร่ ลำ�ดับ
ชั้นหิน พื้นฐานธรณีวิทยา โครงสร้าง
การใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล ธรณี วิ ท ยา
ประเทศไทย และดินถล่ม มุ่งเน้นให้
นั ก เรี ย นคิ ด วิ เ คราะห์ ตั้ ง คำ � ถาม
สมมติ ฐ านจากข้ อ มู ล ที่ กำ � หนดแล้ ว
วางแผนเพื่อหาคำ�ตอบ

เนื้อหาเน้นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะ
โลกร้อน เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่
ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะใช้วิธี
การกระตุ้นด้วยคำ�ถามจากข้อมูลทาง
วิ ช าการที่ กำ � หนดเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ทักษะในการคิด วิเคราะห์ ตีความ และ
สรุปองค์ความรู้

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง กฎฮับเบิล
ประเภทของกาแล็กซี การสังเกตการณ์
บิวลาปู การวัดละติจดู ของผูส้ งั เกตจาก
ดวงอาทิ ต ย์ เวลาท้ อ งถิ่ น เขตเวลา
ลองจิจูดของผู้สังเกต เวลาดาราคติ
เวลาสุริยคติ แรงดึงดูดระหว่างมวล
ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะการ
สำ�รวจตรวจสอบความรูแ้ ละปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์ ผ่านการทดลอง การสำ�รวจ
การสืบค้นข้อมูล

IPST CATALOG

ข้อสอบโอลิมปิก

ปี 2550

ราคา

ราคา

130.มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้ อ สอบแข่ ง ขั น ฟิ สิ ก ส์ โ อลิ ม ปิ ก แห่ ง
ประเทศไทย ประจำ � ปี พ.ศ. 2550
(การแข่งขันรอบที่ 1 และ 2) และข้อสอบ
แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
ครัง้ ที่ 38 พร้อมเฉลย ทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เหมาะสำ�หรับนักเรียน ครู
อาจารย์ และผู้สนใจ เพื่อนำ�ไปฝึกฝน
และหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

ราคา

98.มัธยมศึกษาตอนปลาย

98.มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้ อ ส อ บ แข่ ง ขั น เ ค มี โ อ ลิ ม ปิ ก แ ห่ ง
ประเทศไทย ประจำ � ปี พ.ศ. 2550
(การแข่งขันรอบที่ 1 และ 2) และข้อสอบ
แข่งขันเคมีโอลิมปิก ระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 39 พร้อมเฉลย ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เหมาะสำ�หรับนักเรียน ครู
อาจารย์ และผูส้ นใจ เพือ่ นำ�ไปฝึกฝนและ
หาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

ข้ อ สอบแข่ ง ขั น ชี ว วิ ท ยาโอลิ ม ปิ ก แห่ ง
ประเทศไทย ประจำ � ปี พ.ศ. 2550
(การแข่งขันรอบที่ 1 และ 2) และข้อสอบ
แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2550 พร้อมเฉลย ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เหมาะสำ�หรับนักเรียน
ครู อาจารย์ และผู้สนใจเพื่อนำ�ไปฝึกฝน
และหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

Supplementary & Teacher Resources
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Science Secondary

หนังสือเรียน/คู่มือครู

34

ราคา

174.-

IPST CATALOG

ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-3)

ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-3)

หนังสือเรียนเล่มนีเ้ ป็นแนวทางให้นกั เรียน
ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน
น�้ำ อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต
ทีน่ า่ สนใจ โดยเน้นการส�ำรวจ การสังเกต
การตั้ ง ค�ำถามวิ จั ย การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
การตรวจวัด การวิเคราะห์ การอภิปราย
และสรุปผล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบหลักของโลกและ
การเปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ

e-book คู่มือครูวิทยาศาสตร์นี้ เป็น
แนวทางให้ ค รู นำ � เนื้ อ หาความรู้ แ ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เป็น
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องถิน่ ตาม
ความเหมาะสม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วง
ชั้นที่ 2
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คณิระดัตบประถมศึ
ศาสตร์
กษา
Primary School

Science Primary

คณิตเสริมเพิ่มปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
คู่มือการใช้กิจกรรม เฉลยกิจกรรมและคำ�อธิบายเพิ่มเติม ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ปกครองสามารถนำ�ไปใช้ต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

36

ราคา

ราคา

125.ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ราคา

IPST CATALOG

145.ประถมศึกษาปีที่ 3

ราคา

ราคา

165.ประถมศึกษาปีที่ 4

ราคา

145.-

145.-

145.ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
แบบฝึกทักษะการคิดคำ�นวณและแก้ปญ
ั หาในใจ หรือจับเวลาในการคิด ครูผสู้ อนสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และผู้ปกครองสามารถใช้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้

ราคา

ราคา

38.-

38.-

ราคา

ราคา

38.-

38.-

Supplementary & Teacher Resources
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Science Primary

ข้อสอบ

แบบฝึกสำ�หรับ

แข่งขันคณิตศาสตร์

เด็กอัจฉริยะทาง
คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาระดับโลก
ที่ฮ่องกง ครั้งที่ 7-9

38

ปัญหาท้าทาย

ระดับประถมศึกษา

ราคา

150.-

ระดับประถมศึกษา

ราคา

160.-

ราคา

125.-

(พ.ศ.2546-2548)
รายละเอี ย ดข้ อ สอบเพื่ อ ครู ผู้ ส อน
นักเรียน และผู้ที่สนใจคณิตศาสตร์ได้
เห็นข้อสอบและนำ�ไปพัฒนาการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์แนวทาง
การหาคำ�ตอบ ใช้เป็นแนวทางในการ
สอบแข่งขัน โดยมีเฉลยแนวคิดคำ�ตอบ
ไว้ตรวจสอบความถูกต้อง

IPST CATALOG

รวมโจทย์ ค ณิ ต ศาสตร์ พ ร้ อ มเฉลย
สำ�หรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์
ช่วยให้นกั เรียนคิด วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
โจทย์ด้วยตนเอง และเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์

เป็ น แบบฝึ ก หั ด ที่ เ หมาะสำ � หรั บ ครู
นักเรียน และผู้ที่สนใจคณิตศาสตร์
โดยเพิ่ ม เติ ม โจทย์ ที่ ท้ า ทายและ
น่าสนใจ แตกต่างจากโจทย์ในหนังสือ
เรียน และใช้เป็นแนวทางในการสอบ
แข่งขัน พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ

คณิตศาสตร์อัจฉริยะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สอบแข่งขันรอบที่ 1 และ 2) พร้อมเฉลย
และแนวคิดข้อสอบสำ�หรับตรวจสอบคำ�ตอบด้วยตนเอง เหมาะสำ�หรับนักเรียน ครู
และผูส้ นใจ ทีต่ อ้ งการศึกษาเพิม่ เติมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้สงู ยิง่ ขึน้

ราคา

95.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

39
ราคา

ราคา

พ.ศ. 255358.-

พ.ศ. 2554

58.-

พ.ศ. 2555 ราคา

พ.ศ. 2556

ราคา

ราคา

98.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2

ราคา

95.-

58.-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3
Supplementary & Teacher Resources

52.-

Science Primary

คณิตศาสตร์อัจฉริยะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลยและแนวคิดข้อสอบสำ�หรับตรวจสอบ
คำ�ตอบด้วยตนเอง เหมาะสำ�หรับนักเรียน ครู และผู้สนใจ ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมและ
พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น
ราคา

98.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1

40

ราคา

ราคา

68.พ.ศ. 2553

68.พ.ศ. 2554

ราคา

120.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2

ราคา

ราคา

68.พ.ศ. 2555

68.พ.ศ. 2556

ราคา

98.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 3

IPST CATALOG

วีดิทัศน์ การเรียนรู้คณิตคิดไม่ยาก
ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงตามเนื้อหา
แต่ละระดับชั้น

ราคา

190.-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ราคา

190.-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ราคา

190.-

ราคา

190.-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ราคา

190.-

ราคา

190.-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Supplementary & Teacher Resources

Science Primary

คณิระดัตบมัธศาสตร์
ยมศึกษา

Secondary Education
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IPST CATALOG

เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพิ่มเติมจากเนื้อหารายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องตามระดับชั้นการศึกษา

ราคา

ราคา

65.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

58.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

ราคา

95.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

ราคา

65.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2

ราคา

ราคา

65.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2

65.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2

Supplementary & Teacher Resources
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Science Secondary

เอกสารเสริมความรูว้ ิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เอกสารเสริ ม ความรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ เหมาะสำ�หรับผู้เรียน
ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ หรือ
ผู้ เ ข้ า ค่ า ยอบรมเข้ ม คณิ ต ศาสตร์
โอลิมปิก
ราคา

ราคา

95.-

95.-

ราคา

ราคา
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ราคา

90.-

ราคา

90.IPST CATALOG

90.-

ราคา

100.-

90.-

ราคา

90.-

เพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
สำ�หรับนักเรียนทีต่ อ้ งการเพิม่ ศักยภาพตนเองด้านคณิตศาสตร์เพิม่ เติม เหมาะสำ�หรับผูเ้ รียนห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และครูใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ราคา

ราคา

90.-

95.-

ราคา

ราคา

90.-

90.-

Supplementary & Teacher Resources
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102.-
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Science Secondary

เพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
สำ�หรับนักเรียนทีต่ อ้ งการเพิม่ ศักยภาพตนเองด้านคณิตศาสตร์เพิม่ เติม เหมาะสำ�หรับผูเ้ รียนห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และครูใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน

46

ราคา

90.-

ราคา

102.-

102.-

ราคา

ราคา

82.-

IPST CATALOG

ราคา

90.-

ข้อสอบ

การสำ�รวจพีชคณิต ด้วย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย

The Geometer’s Sketchpad

โอลิมปิก ปี 2550

ราคา

หนังสือเสริมความรู้ในการเรียนการ
สอนเรขาคณิ ต ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
เรื่องการแปลงฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิง
วงกลม สมบัตทิ างตรีโกณมิติ ฟังก์ชนั
อืน่ ๆ ข้อมูลและความน่าจะเป็น เวกเตอร์
และเมทริ ก ซ์ ฯลฯ พร้ อ มซี ดี ไ ฟล์
งานที่ ใช้ ทำ � กิ จ กรรมประกอบการ
เรี ย นการสอน เหมาะสำ � หรั บ ครู
ราคา นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู้ ที่ ส นใจ
149.- สามารถนำ�ไปศึกษาด้วยตนเอง

68.หนั ง สื อ ข้ อ สอบแข่ ง ขั น พร้ อ มเฉลย
คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 ประจำ�ปี พ.ศ.
2550 วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ณ ประเทศ
เวียดนาม และข้อสอบการแข่งขันพร้อม
เฉลยคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2550
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ สำ � หรั บ เยาวชน ครู
อาจารย์และผู้สนใจ เพื่อนำ�ไปฝึกฝนและ
หาความรู้เพิ่มเติม

หนังสือเสริมความรู้ในการเรียนการ
สอนเรขาคณิ ต ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
เรื่องพีชคณิตเบื้องต้น ความชันและ
เส้นตรง พาราโบลาและสมการกำ�ลัง
สอง ฟังก์ชัน การแปลงและเวกเตอร์
บั น ทึ ก กิ จ กรรมและซี ดี ไ ฟล์ ง าน
ที่ ใช้ ทำ � กิ จ กรรมประกอบการเรี ย น
การสอน เหมาะสำ�หรับครู นักเรียน
ราคา นักศึกษา และผูท้ ส่ี นใจ สามารถนำ�ไป
145.- ศึกษาด้วยตนเอง

Supplementary & Teacher Resources
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สื่อการเรีส�ำยหรับนการสอน
ครู
Teacher Resources

ราคา

ราคา

45.ระดับประถมศึกษา
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้สึก
เชิงจำ�นวนให้นกั เรียน โดยใช้กจิ กรรมรูปแบบ
ต่างๆ และได้เสนอแนะแนวทางการประเมิน
ผลความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจำ�นวน
ของนักเรียน

ราคา

38.ระดับประถมศึกษา

95.ระดับประถมศึกษา

แหล่งความรูส้ �ำ หรับครูคณิตศาสตร์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับความ
รู้สึกเชิงจำ�นวน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จะพัฒนาความรู้สึกเชิง
จำ�นวนแก่ผเู้ รียนและนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน

หนังสือสำ�หรับครูคณิตศาสตร์
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เช่ น เทคนิ ค การสร้ า งและการใช้ ภ าพ
ประกอบการสอน เทคนิคด้านนันทนาการ
เทคนิคการวิเคราะห์แนวคิด เป็นต้น

สสวท. ได้รวบรวมศัพท์จากหนังสือเรียน
ต่างๆ ของ สสวท. โดยศัพท์ในพจนานุกรมนี้มาจาก
รากศัพท์ที่บัญญัติขึ้นโดยราชบัณฑิตยสถาน และมี
ศัพท์บางคำ�ที่ สสวท. เป็นผูบ้ ญ
ั ญัติ เหมาะสำ�หรับเป็น
สื่อการเรียนการสอนสำ�หรับครู อาจารย์ นักเรียนและ
ผู้ที่สนใจ

ราคา

99.-
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หนั ง สื อ ประกอบ
การจัดทำ�แผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ใ นด้ า นการวั ด ผล
ประเมินผล เพื่อไปประยุกต์
ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบ
ด้วยการวัดผล ประเมินผล
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนั ง สื อ ประกอบ
การจัดทำ�แผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ใ นด้ า นการวั ด ผล
ประเมินผล เพือ่ ไปประยุกต์
ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบ
ด้วยการวัดผล ประเมินผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ราคา

ราคา

160.-

180.ระดับประถม-มัธยมศึกษา

ระดับประถม-มัธยมศึกษา
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ราคา

228.-

ราคา

ราคา

312.-

85.ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553

หนั ง สื อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วาม
เข้ า ใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู
คณิตศาสตร์แบบมืออาชีพ สามารถจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำ�เป็น
รวมทั้งมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

IPST CATALOG

เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ตามมาตรฐานของหลักสูตรธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนา
กระบวนการคิด คำ�ถามกับการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
กลวิธกี ารสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ในการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์บรู ณาการ
ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เกมเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การประเมินผล ฯลฯ

หนังสือคู่มือการจัดห้องปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมศึกษา และ
บุคคลทัว่ ไป มีขอ้ แนะนำ�เกีย่ วกับสิง่ อำ�นวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์
รายงาน การวิจยั เกีย่ วกับปัญหาสิง่ แวดล้อม
และวั ต ถุ มี พิ ษ และเครื่ อ งหมายเตื อ น
อันตรายจากสารเคมี

ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
นำ�เสนอตัวอย่างปัญหาและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพือ่ การวัดและการประเมินผลการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วกับทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละปัญหาหรือกิจกรรม ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนที่พบจากการทดลอง รวมทั้งข้อ
เสนอแนะในการนำ�ปัญหาและกิจกรรมไปใช้ โดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนและคู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ราคา

ราคา

225.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1

ราคา

145.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ราคา

295.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 2

หนั ง สื อ เสริ ม ความรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ สาระที่ 6 เรือ่ งทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เหมาะ
สำ�หรับครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป
เป็นการแนะนำ�ให้ทราบถึงการจัดการ
เรียนการสอนทีม่ ที กั ษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่าง
ปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน

240.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 3

ราคา

198.-

หนั ง สื อ รวบรวม
แ น ว คิ ด ใ น ก า ร จั ด ค่ า ย
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ตั ว อ ย่ า ง
กิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
การปฏิ บั ติ ก าร และแบบ
ประเมินผล เพื่อเป็นแนวทาง
สำ�หรับผู้สอนหรือผู้สนใจ

ระดับมัธยมศึกษา
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ราคา
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ราคา

ราคา

115.-

120.-

170.-

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ และลักษณะ
สำ�คัญของโครงงานประเภทต่างๆ ซึ่ง
นำ�เสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสำ�รวจตรวจสอบ
การปฏิบตั ทิ ดลอง การสืบค้นข้อมูล การ
อภิปรายและการสื่อสาร

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์กับ
ของเล่ น เครื่ อ งกลอย่ า งง่ า ย ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
กิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดทักษะที่
สำ�คัญในการเรียนรู้และการดำ�รงชีวิต

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ หลั ก การในการน�ำพลั ง งาน
ทดแทนมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ พลังงาน
น�้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์
และตัวอย่างแผนการสอนประกอบด้วย
กิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดทักษะ
ทีส่ �ำคัญในการเรียนรูแ้ ละการด�ำรงชีวติ

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการสำ�รวจ และการผลิตปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม พลังงาน
ทดแทนเพื่อการคมนาคมและตัวอย่างแผนการสอน เพื่อให้เกิดทักษะที่สำ�คัญใน
การเรียนรู้และการดำ�รงชีวิต

ราคา

135.-
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ราคา

ราคา

ราคา

195.-

210.-

148.-

เป็นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
เกี่ ย วกั บ ความงามที่ ส มวั ย โครงสร้ า ง
ร่างกายพื้นฐาน ความงาม เครื่องสำ�อางใน
ชีวติ ประจำ�วัน ภูมปิ ญ
ั ญาไทยกับความงาม
และสุขภาพ เครื่องสำ�อางในท้องตลาด
และตั ว อย่ า งแผนการสอน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ทักษะที่สำ�คัญในการเรียนรู้และการดำ�รง
ชีวิต

ประกอบด้วยวิธีการใช้สื่อและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 15 เรือ่ ง
เช่น ชุดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะ
วัตถุกับระยะภาพ ชุดอุปกรณ์แยกน�้ำด้วย
ไฟฟ้า แผนที่ดาว เป็นต้น ผู้เรียนสามารถ
เรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ผ ่ า นกิ จ กรรมที่
ประกอบด้วยสือ่ และอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท�ำให้
เข้าใจในเนื้อหาได้ชัดเจนและถูกต้อง

เนื้ อ หาประกอบด้ ว ยชี วิ ต และ
ประสบการณ์ ข องนั ก เรี ย นไทยบนเวที
ฟิสิกส์โอลิมปิก สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่ ง มั่ น และแรงบั น ดาลใจในการศึ ก ษา
เล่ า เรี ย นของนั ก เรี ย นที่ มี อั จ ฉริ ย ะทาง
ปัญญาและมีโอกาสพัฒนาไปสูค่ วามสำ�เร็จ
อันสูงสุด จนได้เหรียญทองทั้งทีมในการ
แข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2553
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สะเต็มศึกษา
หนังสือและคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็นสื่อการ
เรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่ างแท้จริงและมีศักยภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทาง สะเต็มศึกษา
(STEM Education) ซึง่ เป็นนวัตกรรมการเรียนรูร้ ปู แบบหนึง่
ทีบ่ รู ณาการความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวศิ วกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำ�ความรู้ไปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการและ
ผลผลิ ต ใหม่ ค วบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21
ชุดวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา ใช้ประกอบ
การเรี ย นการสอนเพิ่ ม เติ ม จากหนั ง สื อ และคู่ มื อ กิ จ กรรม
สะเต็มศึกษา

www.stemedthailand.org

S T E M Education

Science Technology Engineering and Mathematics Education

กิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรมเรือ่ ง การสือ่ สาร รักษ์คอมพิวเตอร์ การใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด บ้านพลังงานแสง
อาทิตย์ เครื่องดักแมลงวัน และรถของเล่นไฟฟ้า

55

ราคา

ราคา

60.กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

85.คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
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New Item

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา
การสื่อสาร
ประถมศึกษาปีที่ 1
เป็นชุดสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทบี่ รู ณาการความรูเ้ รือ่ งลักษณะ
หรือสมบัติต่างๆ ของวัสดุ รูปเรขาคณิตสองมิติที่พบจากสิ่งของ
ในชีวิตประจำ�วันและการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างอุปกรณ์
ที่ ช่ ว ยในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เพื่ อ บอกข้ อ มู ล ให้ เ พื่ อ นที่ อ ยู่ ไ กล
ออกไปตามระยะทางที่กำ�หนด

56

รักษ์คอมพิวเตอร์
ประถมศึกษาปีที่ 2
เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องสมบัติ
ของวัสดุ การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การวัดความยาว
ในการออกแบบและสร้างป้ายข้อความแนะนำ�หรือดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มองเห็นได้ชัดเจนและ
ไม่กีดขวางการใช้งานคอมพิวเตอร์

IPST CATALOG

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
ประถมศึกษาปีท่ี 4
เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องประโยชน์
ของดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า การใช้
อุปกรณ์เครื่องมือในการวัด ตัด ยึดติด และการวัดความยาวในการ
ออกแบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ให้อปุ กรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายใน
บ้านทำ�งานได้

เครื่องดักแมลงวัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5
เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สมบั ติ ข องวั ส ดุ การเขี ย นบั น ทึ ก กิ จ กรรมหรื อ
เหตุ ก ารณ์ การเขี ย นแผนภู มิ แ ท่ ง และการค้ น หาข้ อ มู ล จาก
อินเทอร์เน็ต ในการออกแบบและสร้างเครื่องดักแมลงวันเพื่อให้
สามารถจับแมลงวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รถของเล่นไฟฟ้า
ประถมศึกษาปีท่ี 6
เป็นชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องการต่อ
วงจรไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการ
คำ�นวณพืน้ ทีว่ สั ดุ ต้นทุนการสร้าง และหาอัตราความเร็วเฉลีย่ ของรถ
รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
เพื่ อ ทำ � ให้ ร ถของเล่ น ไฟฟ้ า เคลื่ อ นที่ ไ ด้ ด้ ว ยอั ต ราเร็ ว สู ง และ
มีความแข็งแรง สามารถบรรทุกของตามที่กำ�หนดได้

Supplementary & Teacher Resources
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New Item

S T E M Education

Science Technology Engineering and Mathematics Education

กิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง เล่นล้อวงกลม เรือบรรทุกน�้ำ เรือใบกับสายลม โมบายแสนสวย สวนมะนาวนอกฤดู
นักโภชนาการน้อย
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48.กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

IPST CATALOG

66.คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2
ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา
เล่นล้อวงกลม
ประถมศึกษาปีที่ 1
เป็ น ชุ ด สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ บู ร ณาการความรู้ เรื่ อ งการ
เลือกวัสดุอุปกรณ์ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่และการวัดและบอก
ระยะทางในการเลือกอุปกรณ์การเล่นและออกแบบวางแผนการ
แข่งขันตีล้อวงกลมเพื่อให้เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุด
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เรือบรรทุกน�้ำ
ประถมศึกษาปีที่ 2
ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องสมบัติวัสดุ
การวัดปริมาตรและความจุ การใช้อุปกรณ์ในการวัด ตัด ติดยึด
ในการออกแบบและสร้างเรือบรรทุกน�้ำที่สามารถบรรทุกน�้ำที่
สามารถบรรทุกน�้ำได้ 800 มิลลิลิตร และสามารถลากเรือให้
เคลื่อนที่ไปมา โดยน�้ำไม่เข้าตัวเรือเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที

Supplementary & Teacher Resources

New Item

เรือใบกับสายลม
ประถมศึกษาปีที่ 3
ชุดสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทบี่ รู ณาการความรูเ้ รือ่ งการเคลือ่ นทีข่ อง
วัตถุ สมบัติของวัสดุ การสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือ
การวัดความยาวในการออกแบบและสร้างใบเรือที่สามารถท�ำให้เรือ
แล่นได้เร็วและไกลที่สุด

โมบายแสนสวย
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ประถมศึกษาปีที่ 4
ชุ ด สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ บู ร ณาการความรู ้ เ รื่ อ งความสมดุ ล
ความแข็งของวัสดุ การเลือกใช้วสั ดุ รวมทัง้ การเปรียบเทียบน�ำ้ หนักและ
การวัดความยาว ในการออกแบบและสร้างโมบายให้สวยงามและมีขนาด
เหมาะสมกับหน้าต่างห้องเรียน

นักโภชนาการน้อย
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทบี่ รู ณาการความรูเ้ รือ่ งสารอาหาร ปริมาณ
พลังงานทีไ่ ด้รบั จากอาหาร ความรูท้ างคณิตศาสตร์ในการค�ำนวณ และ
การใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล ในการออกแบบเมนูอาหารที่ช่วย
ให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับเพศและวัย และเกิดความ
ตระหนักในการรับประทานอาหารของตนเอง

IPST CATALOG

S T E M Education

Science Technology Engineering and Mathematics Education

กิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง ล�ำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้ สว่างไสวด้วยสายน�้ำ สนุกกับบันจีจัมป์
ถุงประคบร้อน และสัญญาณกันขโมย
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95.กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1
มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

130.คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1
มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

Supplementary & Teacher Resources

New Item

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา

ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทบี่ รู ณาการความรูเ้ รือ่ งการบอกทิศทาง
ลม แรงที่กระทำ�ต่อวัตถุ พื้นที่ของรูปเรขาคณิต การเลือกใช้วัสดุที่
เหมาะสมในการออกแบบและสร้างศรลมที่บอกทิศทางได้อย่าง
เที่ยงตรง

ลำ�บากแค่ไหนกลไกช่วยได้
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มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทบี่ รู ณาการความรูเ้ รือ่ งการศึกษาอัตรา
ทดเฟืองและนำ�เฟืองมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบและสร้างรถ
จำ�ลองให้สามารถวิ่งได้บนทางเรียบและขึ้นเนิน

สว่างไสวด้วยสายน�้ำ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุ ด สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ บู ร ณาการความรู ้ เ รื่ อ งการถ่ า ยโอน
พลังงาน พลังงานศักย์ พลังงานจลย์ การน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการน�ำเสนอ และการเลือกใช้
วัสดุให้เหมาะสมกับงานในการออกแบบและสร้างกังหันน�้ำผลิตไฟฟ้า
เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด

IPST CATALOG

สนุกกับบันจีจัมป์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องแรง การเปลี่ยน
รูปพลังงาน สภาพยืดหยุน่ และกฎของไซน์ในการออกแบบและสร้าง
บันจีจัมป์จำ�ลองเพื่อให้ตกลงมาจากที่สูงแล้วอยู่ใกล้พื้นมากที่สุด

ถุงประคบร้อน
มัธยมศึกษาปีที่ 5
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ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี
การถ่ายโอนความร้อนของวัสดุและเรขาคณิต เพื่อออกแบบและทำ�
ถุงประคบร้อน

สัญญาณกันขโมย
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุ ด สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ บู ร ณาการความรู้ เรื่ อ งวงจรไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างตารางค่าความจริง ในการออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์สญ
ั ญาณกันขโมย เพือ่ แจ้งเตือนการรือ้ ค้นหรือขโมยสิง่ ของจาก
กระเป๋าได้

Supplementary & Teacher Resources

New Item

S T E M Education

Science Technology Engineering and Mathematics Education

กิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง The Young Designer นาวาฝ่าวิกฤต และดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
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52.กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

IPST CATALOG

72.คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา

The Young Designer
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องวงกลม การวัด
การประมาณค่า สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อน เพื่อออกแบบกระโปรงวงกลมตามขนาดที่ต้องการ

นาวาฝ่าวิกฤต
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มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุ ด สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ บู ร ณาการความรู้ เรื่ อ งแรงพยุ ง
โมเมนต์ของแรง ศูนย์ถ่วง การหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต
การถ่ายทอดความคิดและการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบและ
สร้างแพ เพื่อให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มากที่สุด

ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทบี่ รู ณาการความรูเ้ รือ่ งการเปลีย่ นตำ�แหน่ง
ขึ้น-ตก และเส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี การสืบค้น แปล
ความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูล การบอกความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ในการสร้างแบบจำ�ลองเส้นทางปรากฏ
ของดวงอาทิตย์ เพือ่ ออกแบบผังบ้านให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ภูมอิ ากาศ
ฤดูกาล และเส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบปี
Supplementary & Teacher Resources

New Item

S T E M Education

Science Technology Engineering and Mathematics Education

กิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้า สเลอปี้ และชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
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68.กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

IPST CATALOG

58.คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา

กังหันลมผลิตไฟฟ้า
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชุ ด สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ บู ร ณาการความรู้ เรื่ อ งพลั ง งาน
การเขียนโปรแกรม ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ แปลความหมาย
โดยใช้ชดุ แผงวงจร IPST Link ประกอบกับการเขียนโปรแกรม Scratch
เพื่อออกแบบและสร้างกังหันลมให้ผลิตไฟฟ้า

สเลอปี้
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มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุ ด สื่ อวั ส ดุอุป กรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องการเปลี่ยน
สถานะของสาร สมบัติคอลลิเกทีฟ และสภาวะเย็นยิ่งยวด เพื่อ
ออกแบบและสร้างสภาวะ ที่ทำ�ให้เกิดสเลอปี้

ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่บูรณาการความรู้เรื่องพลังงานสะอาด
ปฏิกริ ยิ าเคมี เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ วงจรและชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์สำ�หรับชาร์จแบตเตอรี่
Supplementary & Teacher Resources

New Item

รวบรวมข้อมูลและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
(Related Information Search)

68

ระบุปัญหา

(Problem Identification)

วางแผนและดำ�เนินการแก้ปัญหา

การเรียนรู้แบบ
สะเต็ม

(Planning and Development)

(Solution Design)

นำ�เสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
(Presentation)

ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
(Testing Evalution and Design Improvement)

IPST CATALOG

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

สื่อการเรีสสวท.
ยนการสอน
อุปกรณ์และเกมการเรียนรู้

New Item
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ราคา
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ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

1. เป็นเกมที่ฝึกทักษะการวางแผน
และการทำ � งาน การคิ ด อย่ า งเป็ น
ระบบการสังเกต และการนำ�เสนอ
แบบรูป
2. สามารถสรุ ป แบบรู ป ทั่ ว ไปของ
จำ�นวนแผ่นดอกไม้กับจำ�นวนครั้งที่
น้อยที่สุดในการย้ายแผ่นดอกไม้

1. เรียนรู้เรื่องทางเดินของแสงและ
การสะท้อนของแสง
2. การประดิษฐ์อปุ กรณ์หรือเครือ่ งมือ
จากหลักการทางวิทยาศาสตร์

1. พัฒนาความรู้เชิงปริภูมิ (Spatial
Sense) ในด้านต่างๆ เช่น การประสาน
สั ม พั น ธ์ ท างสายตา (Eye-Motor
Coordination) การนึ ก ภาพ
(Visualization)
2. ฝึ ก ทั ก ษะ/กระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ (Skills/Processes)
การแก้ปัญหา (Problem Solving)
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative
Thinking)

ราคา

ราคา

77.-

ราคา

123.-

157.-

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างไร

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น

มอเตอร์ จะเปลีย่ นพลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ ใ ห้ เ ป็ น พลั ง งานกล โดย
ทำ�ให้แกนของมอเตอร์ ซึ่งมีลูกเบี้ยว
ติดอยูท่ ป่ี ลายหมุนการหมุนของลูกเบีย้ ว
ทำ�ให้เกิดการสัน่ สะเทือนแรงสัน่ สะเทือน
ส่งไปถึงตัวหุ่นยนต์ส่งผลให้หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ไปได้

Ken-Ken เป็ น เกมปริ ศ นาทาง
คณิตศาสตร์ทน่ี กั เรียนในหลายระดับชัน้
หรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจ
วิธกี ารเล่นได้งา่ ย ในขณะเดียวกันก็ได้
รับทั้งความสนุกและความท้าทายใน
การคิด อีกทัง้ ยังเป็นการกระตุน้ และ
พั ฒ นาสมองให้ คิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
รู้จักการให้เหตุผล และตระหนักถึง
ความสมเหตุ ส มผลของคำ � ตอบ
ซึง่ เป็นหัวใจสำ�คัญของวิชาคณิตศาสตร์
นอกจากนีย้ งั ช่วยฝึกทักษะการคำ�นวณ
สมาธิ ความอดทน และความละเอียด
รอบคอบ

เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เล่นได้ฝึกฝน
ด้านการคิดอย่างมีเหตุผล อีกทั้งยัง
ช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองให้คิด
อย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผล
และตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของคำ�ตอบ
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New Item

IPST Electronics

ชุดเพื่อการเรียนรู้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
การทำ�งานของวงจรดิจิทัลและหุ่นยนต์อย่างง่าย

ชุดมาตรฐาน 1

รายการอุปกรณ์ในชุด
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• หลอดดูดน�ำ้ x3
• ผ้าสักหลาด 3x3 นิ้ว
• ไม้จิ้มฟันปลายแหลม x5
• ลวดเสียบกระดาษ x2
• ลูกโป่ง x2
• หลอดไฟฟ้า 3 โวลต์พร้อมขั้วฐาน
• ล้อกลมพร้อมสกรู 2 มม. ส�ำหรับยึดล้อ
• 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
• ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10 กิโลโอห์ม ตัวเล็ก แบบมีปมุ่ ปรับ
• ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (LDR)
• ล�ำโพงเปียโซ
• สวิตช์กดติดปล่อยดับ 2 ขา x2
• ตัวเก็บประจุ 0.047 ไมโครฟารัด 50 โวลต์ โพลีเอสเตอร์
• ตัวเก็บประจุ 10 ไมโครฟารัด 16 โวลต์ อิเล็กทรอไลต์ x2
• ตัวเก็บประจุ 100 ไมโครฟารัด 16 โวลต์ อิเล็กทรอไลต์
• ตัวเก็บประจุ 2200 ไมโครฟารัด 16 โวลต์ อิเล็กทรอไลต์
• ไดโอด 1N4001
• ทรานซิสเตอร์ BC547 x3

ราคาชุดละ

1,605.• 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

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

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

• กระบะถ่าน 2 ก้อน ขนาด AA แบบมี
สายต่อเสียบลงเบรดบอร์ด
• กระบะถ่าน 4 ก้อน ขนาด AA แบบมี
สายต่อเสียบลงเบรดบอร์ด
เบรดบอร์
ด 400 จุด
•
• สายต่อวงจรแบบสายไฟเดี่ยวแข็ง
• สายหางปลาด�ำ x5
• สายหางปลาแดง x5
• สายปากคีบหางปลาด�ำ x2
• สายปากคีบหางปลาแดง x2
• สายปากคีบด�ำ x2
• สายปากคีบแดง x2
• หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำ�กัด

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

ชุดมาตรฐาน 2

ราคาชุดละ

3,959.-

IPST-Rover

ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์บังคับมือ

IPST-BEAM
ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์บีม

ราคาเฉพาะ IPST-Rover ชุดละ 963 บาท

รายการอุปกรณ์ในชุด
73

อุปกรณ์ ในชุดเหมือนกับชุดมาตรฐาน 1
โดยเพิม่ ชุดเรียนรูร้ ะดับต่อยอดเข้ามาดังต่อไปนี้
ชุดอุปกรณ์รถหุ่นยนต์ IPST-Rover
• ชุดเฟืองขับมอเตอร์ BO1 อัตราทด 120:1
พร้อมสายต่อแบบ IDC
• มอเตอร์ 3 โวลต์ มีสายหางปลา
• ใบพัด
• สายหางปลาสีแดง 50 ซม.
• สายหางปลาสีด�ำ 50 ซม.
• แผงวงจร SW-2P x2
• แผงวงจร SW-6P
• แผงวงจร SW-M
ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์ IPST-BEAM
ชุดทดลอง IPST-Digital

ราคาเฉพาะ IPST-BEAM ชุดละ 535 บาท

IPST-Digital
ชุดทดลองวงจรดิจิทัล

ราคาเฉพาะ IPST-Digital ชุดละ 1,177 บาท

New Item
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
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หนังสือที่ตอบโจทย์การ
เรียนรู้พ้นฐานไฟฟ้
ื
าและ
อิเล็กทรอนิกส์
• ไฟฟ้าเบื้องต้น
• วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการวัดเบื้องต้น
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
• สัญญาณดิจิทัล
• โครงงานหุ่นยนต์อย่างง่าย

พ ิ ม พ ์ 4 ส ี ท ั ้ง เ ล ่ ม
มีภาพประกอบชัดเจน
เหมาะสำ�หรับผู้สนใจ
ในทุกระดับ

หนังสือเรียน

ราคา

208.-
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New Item

SPECIAL
พิเศษ

จัดอบรมการใช้งานให้ฟรีส�ำ หรับโรงเรียน
ที่สั่งซื้อจำ�นวนตั้งแต่ 20 ชุดขึ้นไป
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IPST-MicroBOX
Secondary Education

ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เพียงพอสำ�หรับการเรียนรู้ในเบื้องต้นและต่อยอดไปทำ�โครงงานอย่างง่าย
และขั้นกลางได้ ทั้งยังมีชิ้นส่วนที่นำ�ไปสร้างเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กได้ด้วย ภายใต้งบประมาณรวมที่
ถูกลง ทางด้านซอฟต์แวร์ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ WiringIDE (www.wiring.org.co) อันเป็นซอฟต์แวร์สำ�หรับพัฒนา
โปรแกรม ด้วยภาษา C/C++ ที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์, ลินุกซ์ และ Mac OS ทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์
แบบโอเพ่นซอร์ซ (Open source software) ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และไม่ จำ � กั ด ระยะเวลาใช้ ง าน รวมถึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
ให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ชุดมาตรฐาน 1

ราคาชุดละ

2,889.-

• แผงวงจรควบคุม IPST-SE
• แผงวงจร LED 8 ดวง (ZX-LED8)
• แผงวงจร LED (ZX-LED)
• แผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
• แผงวงจรตรวจจับแสง (ZX-LDR)
• ไอซีวัดอุณหภูมิ MCP9701
พร้อมสายต่อ
• แผงวงจรลำ�โพง (ZX-SPEAKER)
• แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้

แบบตัวตั้ง (ZX-POTV)
• แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้
แบบตัวนอน (ZX-POTH)
• สาย MiniB-USB
• อะแดปเตอร์ 9V
• กล่องบรรจุ
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล
IPST MicroBox (SE)
• คู่มือโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C/C++

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
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ราคาชุดละ

3,990.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แผงวงจรควบคุม IPST-SE
แผงวงจร LED 8 ดวง (ZX-LED8)
แผงวงจร LED (ZX-LED)
แผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
แผงวงจรตรวจจับแสง (ZX-LDR)
ไอซีวัดอุณหภูมิ MCP9701 พร้อมสายต่อ
แผงวงจรลำ�โพง (ZX-SPEAKER)
แผงวงจรตรวจจับเส้น ZX-03
2 ตัว
แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้
แบบตัวตั้ง (ZX-POTV)
1 ตัว
แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้
แบบตัวนอน (ZX-POTH)
1 ตัว
สาย MiniB-USB
อะแดปเตอร์ 9V
กล่องบรรจุ
คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST MicroBOX (SE)
คู่มือโครงสร้างของโปรแกรมภาษา C/C++

• แผ่นฐานวงกลม
(มีล้อ 1 แผ่น และไม่มีล้อ 1 แผ่น)
• ชุดเฟืองขับมอเตอร์ BO2 48:1
• เสารองโลหะ 50 มม.
• สกรูมือหมุน 3×6 มม.
• ชิ้นต่อพลาสติก บรรจุ 30 ชิ้น
• ชุดสกรูและนอต
• แท่งต่อพลาสติก 3รู/5รู/12รู
• ชุดเสารองพลาสติก
• ล้อสำ�หรับชุดเฟืองขับมอเตอร์
• ยางสำ�หรับล้อกลม
• กระบะถ่าน AA แบบ 6 ก้อน
• แผ่นฐานแบบกริดขนาด 80 x 80 และ 80 x 60
• สายต่อ JST-3AA-8
• ไขควงปากแฉก
• ไขควงปากแบนขนาดเล็ก
• ไขควงตัวขันสกรู

1 ชุด
2 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 อัน
2 เส้น
1 อัน
1 คู่
1 ชุด
1 ด้าม
1 ด้าม
1 ตัว
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หนังสือเรียนและอุปกรณ์เกมการเรียนรู้ สสวท.

โดยผู ้ ส อนและผู ้ เ รี ย นสามารถใช้ ค วบคู ่ กั น ในการประกอบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ฝึ ก ฝนทั ก ษะ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
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เรื่องของเหลว ระดับชั้นประถมศึกษา
ประกอบด้วย
- หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (หน้า 54)
- แบบบั น ทึ ก กิ จ กรรมรายวิ ช า
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (หน้า 52)
- อุปกรณ์ “แบบจ�ำลองศึกษา
สมบัติของของเหลว” เสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับ รูปร่างและการไหลของของเหลว
การครอบครองพื้นที่ว่างในภาชนะ และ
การรักษาระดับผิวหน้าของของเหลว

ปิ่นโต 1
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ชุดคณิตคิดสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ประกอบด้วย

ปิ่นโต 2

- 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”
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แนะน� ำ เพิ่ ม เติ ม : ชุ ด คณิ ต
อั จ ฉริ ย ภาพ ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.
2543-2545 และ พ.ศ. 25532556 เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ จั ก คิ ด
วิ เ คราะห์ และแก้ ป ั ญ หาจาก
โจทย์หลากหลาย

ปิ่นโต 3

ชุดเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

คณิตศาสตร์
เล่ม ๑

หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน

คณิตศาสตร์
เล่ม ๒

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐานคณิตศาสตร� | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ เล�ม ๑
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หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน
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ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

-1 + x = 7
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หนังสือเรียนรายวิชาพืน
้ ฐานคณิตศาสตร� | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ เล�ม ๒

- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
(บทที่ 1 และบทที่ 2)
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
- ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่ม 1
- อุปกรณ์ “เคนเคน”
- อุปกรณ์ “จัตุรัสกล”
- โปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือในการเรียน









x + 2 = -5

๙๙.-

ปิ่นโต 4
เรื่องของแสง

ประกอบด้วย
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 (บทที่ 1)
- อุปกรณ์ “กล้องตาเรือ”
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ปิ่นโต 5

เรียนรู้จากลูกเต๋า
ประกอบด้วย
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
ม.1 เล่ม 1 (บทที่ 5)
- อุปกรณ์ “คณิตคิดสร้างสรรค์เรียนรูจ้ ากลูกเต๋า”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน

คณิตศาสตร์
เล่ม ๑

๑

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ เล�ม ๑
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๑๑๕.-

เรื่องการเคลื่อนที่
ประกอบด้วย

ปิ่นโต 6

- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องพลังงานไฟฟ้า
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
- อุปกรณ์ “หุ่นสัตว์เคลื่อนที่”
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ปิ่นโต 7

เรื่องการศึกษาเซลล์
ประกอบด้วย

- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (หน้า 89)
- อุปกรณ์ “แผ่นสไลด์ถาวรวิชาชีววิทยา”

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย
ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
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ใบสั่งซื้อหนังสือ
และสื่อการเรียนการสอน

สสวท.

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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31.
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34.

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.4 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ม.4 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ม.4 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ
ม. 5 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ
ม. 5 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 3

ราคา จำ�นวน
38
38
48
47
34
40
48
57
66
55
70
62
68
65
83
69
91
88
112
108
81
88
80
77
62
77
97
65
50
50
83
86
74
59

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ราคา จำ�นวน
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 4
59
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3
99
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4
101
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
42
ม.5 เล่ม 3
39. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
45
ม.5 เล่ม 4
40. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและ 102
อวกาศ ม.6

35.
36.
37.
38.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
19.
20.
21.
20.
21.
22.

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

ราคา จำ�นวน
128
109
82
70
124
86
81
54
106
94
51
46
71
76
51
54
115
99
123
114
56
76
114
63
102
67

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

สื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ
1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ป. 1
2. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ป. 1
3. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ป. 2
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ป. 2
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ป. 4
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ป. 4
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ป. 5
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ป. 5
9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ม. 1
10. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 1
11. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ม. 2
12. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 2
13. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ม. 4
14. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4
15. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ม. 5
16. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 5

ราคา จำ�นวน
76
33

จำ�นวน...................เล่ม เป็นเงินค่าสินค้า......................บาท		

92

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

38

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

82
35

“ค่าบริการจัดส่ง เล่มแรก 30 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 10 บาท
สั่งซื้อครบ 3,000 บาท บริการจัดส่งฟรี”

99
41
83
73
69
53
41
64
54
39
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การชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง ชื่อบัญชี สสวท. (สำ�นักบริการวิชาการ) เลขบัญชี 017-2-40423-8
**กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : bookstore@ipst.ac.th, pkrua@ipst.ac.th พร้อมใบสั่งซื้อฉบับนี้**

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

ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท. (สื่อเสริม)
สื่อการเรียนการสอนสำ�หรับครู
1. เสริมความรูท้ างคณิตศาสตร์ ความรูส้ กึ เชิงจำ�นวน  
2. กิจกรรมฯ ความรูส้ กึ เชิงจำ�นวน (สำ�หรับครู)    
3. เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
4. พจนานุกรมศัพท์วทิ ย์-คณิต อังกฤษ-ไทย  	
5. การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 	
6. การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ 	
7. ครูคณิตศาสตร์มอื อาชีพ เส้นทางสูค่ วามสำ�เร็จ
8. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 	
9. คูม่ อื การจัดค่ายคณิตศาสตร์ : Math Camp  	
10. ตัวอย่างการประเมินผลฯ คณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่ม 1
11. ตัวอย่างการประเมินผลฯ คณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่ม 2 	

ราคา
45
38
95
99
180
160
228
145
198
225
295

จำ�นวน

สื่อการเรียนการสอนสำ�หรับครู
ราคา
12. ตัวอย่างการประเมินผลฯ คณิตศาสตร์ ม.ต้น เล่ม 3
240
13. ครูวทิ ยาศาสตร์มอื อาชีพแนวทางสูก่ ารเรียนฯ		 312
14. คูม่ อื การจัดห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์		 85
15. สานฝันเส้นทางสูฟ่ สิ กิ ส์โอลิมปิก		 148
16. แนวการจัดการเรียนรูฯ้ เชือ้ เพลิง ม.ต้น
135
17. แนวการจัดการเรียนรูฯ้ พลังงานทดแทนฯ ม.ต้น 		 170
18. แนวการจัดการเรียนรูฯ้ สนุกกับโครงงานวิทย์ฯ ม.ต้น		 115
19. แนวการจัดการเรียนรูฯ้ วิทย์ฯ กับความงาม ม.ต้น 		 195
20. แนวการจัดการเรียนรูฯ้ ของเล่นเชิงวิทย์ฯ ม.ต้น 		 120
21. คูม่ อื แนะนำ�การใช้สอ่ื และอุปกรณ์ ม.ต้น		 210
22. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 		 208

จำ�นวน

รวม.............เล่ม 1 รวมเป็นเงิน..................................................บาท
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. บัวลอยน่ารู้ 		
2. แบบบันทึกกิจกรรมฯ บัวลอยน่ารู		
้
3. แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก		
4. แบบบันทึกกิจกรรมฯ แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก		
5. อัศจรรย์ดวงอาทิตย์		
6. แบบบันทึกกิจกรรมฯ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์		
7. วิทยาศาสตร์กบั โลกทีก่ ำ�ลังเปลีย่ นแปลง		
8. แบบบันทึกฯ วิทยาศาสตร์กบั โลกทีก่ ำ�ลังเปลีย่ น
9. วิทยาศาสตร์กบั นา้ํ 		
10. แบบบันทึกกิจกรรม วิทยาศาสตร์กบั นา้ํ 		
11. วิทยาศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2545-2553		
12. วิทยาศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2554		
13. วิทยาศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2555		
14. วิทยาศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2556
15. วิทยาศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2545-2553		
16. วิทยาศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2554		
17. วิทยาศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2555		
18. วิทยาศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2556		
19. วิทยาศาสตร์โลกธรรมชาติ ช่วงชัน้ ที่ 2 (ป.4-6)		
20. CD คูม่ อื ครู วิทยาศาสตร์โลกธรรมชาติ ช่วงชัน้ ที่ 2		
21. วีดทิ ศั น์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1		
22. วีดทิ ศั น์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2		
23. วีดทิ ศั น์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3		
24. วีดทิ ศั น์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4		
25. วีดทิ ศั น์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5		
26. วีดทิ ศั น์ประกอบการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6		

ราคา
75
68
56
56
52
56
82
68
105
124
180
68
68
72
180
68
68
68
158
50
150
150
150
190
190
190

จำ�นวน

รวม.............เล่ม 2 รวมเป็นเงิน..................................................บาท

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.1
2. แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.2		
3. แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.3		
4. แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ป.4		
5. คณิตเสริมเพิม่ ปัญญา ป.1		
6. คณิตเสริมเพิม่ ปัญญา ป.2		
7. คณิตเสริมเพิม่ ปัญญา ป.3		
8 คณิตเสริมเพิม่ ปัญญา ป.4		
9. คณิตเสริมเพิม่ ปัญญา ป.5		
10. คณิตเสริมเพิม่ ปัญญา ป.6		
11. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 เล่ม 1		
12. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 เล่ม 2		
13. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 เล่ม 3		
14. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2553		
15. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2554		
16. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2555		
17. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.3 พ.ศ. 2556		
18. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 เล่ม 1		
19. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 เล่ม 2		
20. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 เล่ม 3		
21. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2553		
22. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2554		
23. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2555		
24. คณิตศาสตร์อจั ฉริยะ ป.6 พ.ศ. 2556		
25. ปัญหาท้าทาย 		
26. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมฯ ระดับโลก
27. วีดทิ ศั น์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.1		
28. วีดทิ ศั น์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.2		
29. วีดทิ ศั น์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.3		
30. วีดทิ ศั น์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.4		
31. วีดทิ ศั น์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.5		
32. วีดทิ ศั น์ประกอบการจัดกิจกรรมคณิตคิดไม่ยาก ป.6		

ราคา
38
38
38
38
125
145
145
165
145
145
95
98
95
58
58
58
52
98
120
98
68
68
68
68
125
150
190
190
190
190
190
190

จำ�นวน

รวม.............เล่ม 3 รวมเป็นเงิน..................................................บาท

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

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
1. วิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ ช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.1-3)		
2. CD คูม่ อื ครู วิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ ช่วงชัน้ ที่ 3		
3. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ เคมี เล่ม 1 ม.4-6
4. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ เคมี เล่ม 2 ม.4-6 		
5. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ เคมี เล่ม 3 ม.4-6 		
6. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ฟิสกิ ส์ เล่ม 1 ม.4-6 		
7. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ฟิสกิ ส์ เล่ม 2 ม.4-6 		
8. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ฟิสกิ ส์ เล่ม 3 ม.4-6 		
9. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ฟิสกิ ส์ เล่ม 4 ม.4-6 		
10. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ฟิสกิ ส์ เล่ม 5 ม.4-6 		
11. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ พืน้ ฐานชีววิทยา ม.4-6 		
12. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ชีววิทยา เล่ม 1 ม.4-6 		
13. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ชีววิทยา เล่ม 2 ม.4-6 		
14. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ชีววิทยา เล่ม 3 ม.4-6 		
15. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ชีววิทยา เล่ม 4 ม.4-6 		
16. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ชีววิทยา เล่ม 5 ม.4-6 		
17. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 ม.4-6
18. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 ม.4-6 		
19. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 ม.4-6 		
20. ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชาฟิสกิ ส์		
21. ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชาเคมี		
22. ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชาชีววิทยา		

ราคา
174
50
115
198
120
185
125
125
140
140
52
48
112
100
82
82
90
60
102
130
98
98

จำ�นวน

รวม.............เล่ม 4 รวมเป็นเงิน..................................................บาท

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
1. เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1		
2. เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2		
3. เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1		
4. เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2		
5. เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1		
6. เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2		
7. เสริมความรูฯ้ พีชคณิต		
8. เสริมความรูฯ้ เรขาคณิต		
9. เสริมฯ ตรรกศาสตร์เบือ้ งต้นและวิธกี ารพิสจู น์		
10. เสริมความรูฯ้ อสมการ		
11. เสริมความรูฯ้ ทฤษฎีกราฟเบือ้ งต้น		
12. เสริมความรูฯ้ คอมบินาทอริก		
13. เสริมความรูฯ้ ทฤษฎีจำ�นวน		
14. เสริมความรูฯ้ สมการเชิงฟังก์ชนั 		
15. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ แคลคูลสั เบือ้ งต้น
16. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ลำ�ดับและอนุกรม		
17. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์		
18. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ฟังก์ชนั ตรีโกณมิต		
ิ
19. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ เรขาคณิตวิเคราะห์		
20. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ระบบจำ�นวนจริง		
21. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ จำ�นวนเชิงซ้อน		
22. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ เวกเตอร์ในสามมิต		
ิ
23. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ความน่าจะเป็น		
24. หนังสือเรียนรูเ้ พิม่ เติมฯ ตรรกศาสตร์และการพิสจู น์		
25. ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชาคณิตศาสตร์		
26. การสำ�รวจ PRECALCULUS ด้วย GSP พร้อม CD
27. การสำ�รวจพีชคณิต ด้วย GSP พร้อม CD		

ราคา
จำ�นวน
65 		
65 		
58
65		
95		
65		
90		
90 		
100		
90 		
95		
95 		
90 		
90 		
102 		
90 		
95		
90		
102		
102 		
90 		
90 		
90 		
82 		
68 		
149 		
145

รวม.............เล่ม 5 รวมเป็นเงิน..................................................บาท
รวมเล่มที่ซื้อทั้งหมด............................... เล่ม รวม 1 - 5 เป็นเงินค่าสินค้า........................................................... บาท ค่าบริการจัดส่ง..........................................................บาท
*ค่าบริการจัดส่ง เล่มแรก 30 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 10 บาท สั่งซื้อเกิน 3,000 บาท ค่าจัดส่งฟรี
รวมเป็นเงินที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น ........................................................ บาท (........................................................................................................)
ชื่อ-นามสกุล (ผู้สั่งซื้อ).................................................................................. ตำ�แหน่ง..................................................................... ชื่อองค์กร (ถ้ามี)...............................................................
เลขที่................ หมู่................ ถนน....................................... ตำ�บล............................ อำ�เภอ................................... 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

การชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง ชื่อบัญชี สสวท. (สำ�นักบริการวิชาการ) เลขบัญชี 017-2-40423-8
**กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : bookstore@ipst.ac.th, pkrua@ipst.ac.th พร้อมใบสั่งซื้อฉบับนี้**

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

4
5 KEN-KEN ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์
6 เกมคณิตศาสตร์ เรียงรูป เรียงสี(จตุรัสกล)

ใบสั่งซื้อ/แสดงความสนใจ
รายการ

จาก

123.00
157.00

7 IPST-Electronics ชุดมาตรฐาน 1

1,605.00

8 IPST-Electronics ชุดมาตรฐาน 2

3,959.00

สสวท.

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

รวม

ราคา/ชุด

1 เกมดอกไม้แห่งสยาม

127.00

2 กล้องตาเรือ

45.00

3 เกมลูกเต๋า

37.00

4 หุ่นสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ได้

77.00

5 KEN-KEN ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์

123.00

สือปและคู
่มือรัสกิกล)
จกรรมสะเต็มศึ157.00
กษา
เรียงสี(จตุ
6 เกมคณิตศาสตร์หนัเรีงยงรู

รายละเอียดข้อมูจำลานวนผู้สนใจ
จำานวน
ชุดชื่อ/นามสกุล เงิน

เลขที่
หมทีู่
ตำาบล
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร (Fax)

ผู้สั่งซื้อ

ชื่อองค์กร (ถ้ามี)
ถนน

ซอย

อำาเภอ
โทรศัพท์
อีเมล (e-mail)

จังหวัด
มือถือ

รายการสื่อ
และ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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

ราคา จำ�นวน
1. กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1 (ป.1-ป.6)1,605.00
60
7 IPST-Electronics ชุดมาตรฐาน 1
2. คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1 (ป.1-ป.6)
85		
ชุดมาตรฐาน 2
3,959.00
8 IPST-Electronics
3. กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1 มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 95
รวม
4. คู่มือกิจกรรมสะเต็
มศึกษา เล่ม 1
		 มัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
130
มศึกผูษา
48
รายละเอียดข้5.
อมูล กิจกรรมสะเต็
ผู้สนใจ
้สั่งซื้อเล่ม 2 (ป.1-ป.6)
ชื่อ/นามสกุล 6. คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ชื่อองค์
มี)
เล่มกร 2(ถ้า(ป.1-ป.6)
66		
เลขที่
ซอย
มศึกษา เล่ม 2 ถนน
7.หมทีกิู่ จกรรมสะเต็
ตำาบล
อำาเภอ
จังหวัด
		 มัธยมศึกษาตอนต้
น (ม.1-ม.3)
52
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
8.
คู
่
ม
ื
อ
กิ
จ
กรรมสะเต็
ม
ศึ
ก
ษา
เล่
ม
2
โทรสาร (Fax)
อีเมล (e-mail)
		 มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
72
กิจกรรมสะเต็
มศึกษา (สสวท.)
เล่ม 2
สถาบันส่งเสริ9.
มการสอนวิ
ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The Institute
for the
Promotion
of Teaching Science
and Technology (IPST)
		
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาตอนปลาย
(ม.4-ม.6)
68
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2392-4021 โทรสาร : 0-2381-0750
10.
คู
่
ม
ื
อ
กิ
จ
กรรมสะเต็
ม
ศึ
ก
ษา
เล่
ม
2
924 Sukumvit Road, Khlong Toei, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2392-4021 Fax : 0-2381-0750
		 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
58
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำานักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน

โทรศัพท์ : 0-2392-4021 ต่อ 3101, 3102 โทรสาร : 0-2392-3596
Contact Center 0-2335-5222
Website : http://bookstore.ipst.ac.th
www.ipst.ac.th
รวม.......................เล่
ม
5
รวมเป็
น
เงิ
น
..................................................บาท
Facebook Fanpage สำานักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน

จาก

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

เกม
สสวท.
ความรู้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute
for the Promotion of Teachingราคา/ชุ
Science and
(IPST)น
รายการ
ด Technology
จำ�นวนเงิ

1. เกมดอกไม้แห่งสยาม

127.00

2. กล้องตาเรือ

45.00

3. เกมลูกเต๋า

74.00

4. หุ่นสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ได้

77.00

5. KEN-KEN
ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์

123.00

6. เกมคณิตศาสตร์ เรียงรูป เรียงสี
(จัตุรัสกล)

157.00

7. IPST-Electronics ชุดมาตรฐาน 1

1,605.00

8. IPST-Electronics ชุดมาตรฐาน 2
รวม

3,959.00

รวม......................เล่ม 6 รวมเป็นเงิน..................................................บาท

รวมเล่มที่ซื้อทั้งหมด.............................................เล่ม รวม 1 - 6 เป็นเงินค่าสินค้า................................................................บาท
ค่าบริการจัดส่ง.....................................................บาท *ค่าบริการจัดส่ง เล่มแรก 30 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 10 บาท
รวมเป็นเงินที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น .................................................................บาท (...................................................................................)
ชือ่ -นามสกุล (ผูส้ งั่ ซือ้ ).................................................................................ตำ�แหน่ง..........................................................................................
ชื่อองค์กร (ถ้ามี)........................................................................................เลขที่....................หมู่...............ถนน..........................................
ตำ�บล..............................................อำ�เภอ........................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...........................................มือถือ.........................................โทรสาร (Fax)....................................
อีเมล (e-mail) ...........................................................................................................................................................................................
สอบถาม

ฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สนิ สสวท. โทรศัพท์ 02 392 4021 ต่อ 3102, 3106 โทรสาร 02 392 3596 มือถือ 09 5759 2792
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำ�นักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท.
Website : http://bookstore.ipst.ac.th
การชำ�ระเงิน โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง ชื่อบัญชี สสวท. (สำ�นักบริการวิชาการ)
เลขบัญชี 017-2-40423-8
.......................................................................................................................................................................................................................... ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท.

ใบสั่งซื้อสไลด์ถาวรวิชาชีววิทยา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2392 4021 โทรสาร 02 392 3596 www.ipst.ac.th
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
พารามีเซียม
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (รากหอม)
อัณฑะของหนู (Testis)
รังไข่ของหนู (Ovary)
ตับอ่อนของหนู (Pancrease)
เซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์ (Blood)
ระบบภูมิคุ้มกัน (Lymph Node)
เซลล์ประสาท (Neuron)
ไต (Kidney)
ต่อมหมวกไต (Adrenal Gland)
ต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์ (Thyriod and Parathyriod Gland)
ตุ่มรับรส (Taste bud)
ไฮดรา (Hydra budding)
ไส้เดือนดิน (Earthworm)
ลำ�ไส้ใหญ่ (Rat Colon)

จำ�นวน
(ราคา)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

จำ�นวน
(แผ่น)

จำ�นวน....................................................................................................แผ่น เป็นเงินค่าสินค้า....................................................................บาท
รวมเป็นเงินที่ต้องชำ�ระทั้งสิ้น.............................................................บาท (.........................................................................................................)
ชื่อ-นามสกุล(ผู้สั่งซื้อ).........................................................................ตำ�แหน่ง......................................................................................................
ชื่อองค์กร(ถ้ามี).............................................................................เลขที่.............................หมู่.................................ถนน.....................................
ตำ�บล.....................................................................อำ�เภอ.....................................................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.........................................มือถือ............................................โทรสาร (Fax)............................................
อีเมล ( e-mail )....................................................................................................................................................................................................
สอบถาม
การชำ�ระเงิน

ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน โทรศัพท์ 02 392 4021 ต่อ 3101,3102 โทรสาร 02 392 3596 มือถือ 09 0915 0621 หรือ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำ�นักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน e-mail : bookstore@ipst.ac.th, pkrua@ipst.ac.th
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง ชื่อบัญชี สสวท. (สำ�นักบริการวิชาการ)
เลขบัญชี 017-2-40423-8

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

คู่มือครู ฉบับดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง)
เผยแพร่บน ระบบคลังความรู้

SciMath ครบทุกวิชาแล้ว
เชิญคุณครูลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานฟรี ได้ที่

http://www.scimath.org/ebooks
เลือก
ประเภท หนังสือคู่มือครู
หลักสูตร พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระบุระดับชั้น
ระบุ สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา ที่ต้องการ
- คณิตศาสตร์
- เทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
- ฟิสิกส์
- เคมี
- ชีววิทยา
ค้นหา
หนังสือเรียน
รายวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๑

สถาบน
ั ส�งเสรม
ิ การสอนวท
ิ ยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศก
ึ ษาธก
ิ าร

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนั ้ พน้ืฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑
MONDAY

06:00

AM

MY SLEEP

M

T

W

T

F

S

S

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

MONDAY

06:10
TEMP

37

˚C

|

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

MONDAY

06:20

06:30

CALORIES

MONDAY

06:30

DIARY

530

MY HEART RATE

65

1800
Calories

BMP

|

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชีววิทยา
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร�์ | ชีววิทยา | ชัน
้ มัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ | เล�ม ๑

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

๔

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑

ตามผลการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ขอสงวนสิทธิการใช้งานเฉพาะสมาชิกสถานะครูเท่านั้นครับ
MONDAY



IPST SCHOOL






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

๔๑.-

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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IPST Web Portal
“Empower World Class Teaching
& Learning Experience”
www.ipst.ac.th

มาร่วมสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เว็บไซต์ของ สสวท.
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้และบริการต่างๆ ของ สสวท. ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

บริการที่น่าสนใจจาก สสวท.
IPST Learning Space
http://learningspace.ipst.ac.th/
ในศตวรรษที่ 21 เมื่ อการเรี ย นรู้ ไ ม่ จำ � กั ด เพี ย งในห้ องเรี ย นอี ก ต่ อไป มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ง
ของชุ ม ชนแห่ ง การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ต่ า งๆ อี ก ทั้ ง ยั ง มี
สื่ อ การเรี ย นรู้ วี ดิ โ อ Games เรื่ อ งราวน่ า รู้ แ ละบทความสาระต่ า งๆ อี ก มากมาย
ร่วมเรียนรู้โดยไร้ข้อจำ�กัดไปกับเราได้ที่ IPST Learning Space
STEM
http://www.stemedthailand.org/
รู้จัก สะเต็มศึกษา (STEM - Education) แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) และคณิตศาสตร์ (M)
โดย STEM จะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด การตั้งคำ�ถาม และการสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิต
IPST e - Magazine
http://emagazine.ipst.ac.th/
อ่านสนุก ได้สาระ ได้ทุกที่ กับ นิตยสาร สสวท. นิตยสารราย 2 เดือนที่อัดแน่นด้วย
สาระน่ารู้ทั้ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งหมดนี้สามารถ Download ได้ฟรี!
K-12 Education
http://www.k12stemeducation.in.th/
เป็นเวทีให้นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความ
ผลงานวิจัยด้านสะเต็มศึกษาแก่ครู นักวิจัย นักวิชาการ นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ด้านสะเต็มศึกษา สามารถศึกษา ค้นคว้า และเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ และมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออนไลน์กับเรา
Facebook : https://www.facebook.com/ipst.thai
Twitter : https://twitter.com/ipst_thailand
Youtube : https://www.youtube.com/user/ipstwebportal

วิธีการสั่งซื้อ
ฉบับภาษาไทย
version 5.06 (GSP 5.06)
ชุดสำ�หรับโรงเรียน
(สามารถดาวน์โหลดได้ 150 ครั้ง)
ราคา 299 บาท
ชุดสำ�หรับครูและนักเรียน
(สามารถดาวน์โหลดได้ 3 ครั้ง)
ราคา 99 บาท

The Geometer’s Sketchpad version 5.06 ฉบับภาษาไทย
ซอฟต์แวร์ส�ำ รวจเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตพลวัต® รุน
่ 5.06
ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ส�ำ หรับสร้าง สำ�รวจ และวิเคราะห์สง่ิ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หาคณิตศาสตร์
หลายด้ า น สามารถใช้ ส ร้ า งตั ว แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ รวมทั้ ง ภาพวาดขั้ น สู ง ที่ มี
ความซับซ้อน และเคลือ่ นไหวได้ เหมาะกับชัน้ เรียนในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 1.
Download ใบสั่งซื้อได้ที่ Page Facebook
สำ�นักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท.
(กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย)
ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี สสวท. (นอกงบประมาณ)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 017-235-0910
ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง
ขั้นตอนที่ 3.
ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อได้ 3 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1. สแกนส่ง e-mail มาที่ bookstore@ipst.ac.th
ช่องทางที่ 2. Fax หลักฐานการโอนเงิน แจ้งมาที่ 0 2392 3596

• ใช้งานง่าย ผู้เรียนมีความสนุกสนาน และมีชีวิตชีวาก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อครู
และการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
• พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนสร้างทักษะด้านจินตนาการ
• เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
• สามารถนำ�ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
หรือศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sketchpad ซอฟต์แวร์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้รับการยืนยัน
เมื่อ สสวท. ได้รับข้อมูลหลังจากการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
ความสำ � เร็ จ ในระดั บ นานาชาติ
จะดำ�เนินการจัดส่ง License: GSP Version 5.06
โปรแกรม GSP มีใช้อย่างแพร่หลาย
ให้ท่านทาง e-mail ภายในระยะเวลา 2 วัน
กว่า 50 ประเทศทั่วโลก อีกทัโปรแกรมสำเร็
้งมีการ จรูปทางคณิ
ตศาสตร์ GSP ใช้ในการออกแบบลายผ้
ไหมหรื่งอซื
ผ้า้อไทยให้
เป็นลวดลายต่ทาี่ ง ๆ
สอบถามรายละเอี
ยดเกี่ยวกับาการสั
โปรแกรมได้
บรรจุอยู่ในหลักสูตรวิชาคณิตและสร้
ศาสตร์
างการงานอาชีพจากเทคโนโลยีได้
ระดั บ ต่ า งๆ ถึ ง 10 ประเทศ
น างลายผ้า 0 2392 4021 ต่อ 3102, 3106
ขั้นตอนวิเช่
ธีการสร้
Facebook:
Thailand
User
ญหา
1. สร้างกราฟของฟังก์ชันทางคณิ
ตศาสตร์ที่ต้องการ
(1 บล็อก) ซึ่งมีฟังGSP
ก์ชันค่าสัม5.06
บูรณ์และฟั
งก์ชันเชิงสอบถามปั
เส้น ดังนี้
สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ
โดเมน -3£
x
£
3
,
โดเมน
-3£
x
£
3
f ( x) = x การติ
g(
x
)
=
x
ดตั้งโปรแกรม
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
h(x) = 0.5
โดเมน -0.5 £ x £ 0.5
, r(x) = -0.5
โดเมน -0.5 £ x £ 0.5
s(x) = 2.5

u(x) = 2.5

โดเมน -3 £ x £ -2.5
โดเมน 2.5 £ x £ 3
โดเมน 2.5 £ y £ 3

, t(x) = -2.5
, v(x) = -2.5
, g1 ( y) = 3

โดเมน -3 £ x £ -2.5
โดเมน 2.5 £ x £ 3
โดเมน -3 £ y £ -2.5

้นซ่อนกราฟของฟั
งก์ชันทั้งหมดแล้วสร้าง
โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางคณิตศาสตร์ GSP ใช้ในการออกแบบลาย 2. สร้wh(า(yy)งจุ)==3ด-ตั3 ดของกราฟจากนั
โดเมน 2.5 £ y £ 3
, q ( y ) = -3 โดเมน -3 £ y £ -2.5
ผ้าไหมหรือผ้าไทยให้เป็นลวดลายต่างๆ และสร้างการงานอาชีพจาก ส่วนของเส้นตรง และสร้างบริเวณภายในของกราฟ
2. สร้างจุดตัดของกราฟจากนั้นซ่อนกราฟของฟังก์ชันทั้งหมดแล้วสร้างส่วนของเส้นตรง และสร้างบริเวณภายในของกราฟ
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ภาพที่ 8 ลายเพชรประกาย

ภาพที่ 8 ลายเพชรประกาย

(อนุสรณ์ จิตมนัส และคณะ, 2560)
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ภาพที่ 9 ลายกะรัตลูกแก้ว

ภาพที่ 9 ลายกะรัตลูกแก้ว

(อนุสรณ์ จิตมนัส และคณะ, 2560)

IPST สสวท. เรสซิเดนซ์
RESIDENCE
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมนานาชาติ
Empowering world-class teaching and learning experience

ห้องพัก STANDARD

ห้องพัก DELUXE

หอพักชาย (ห้องละ 4 เตียง)

หอพักหญิง (ห้องละ 4 เตียง)

สสวท. เรสซิเดนซ์ ให้บริการหอพักชาย
หอพักหญิง และห้องพักสำ�หรับผู้เข้าร่วม
การอบรม หรือการประชุมตามโครงการของ
สสวท. รวมทั้งบุคลากรจากส่วนราชการ
ในราคาประหยัด สะอาด สะดวก ปลอดภัย
พร้ อ มสิ่ ง อำ�นวยความสะดวก ร้านกาแฟ
มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ และห้องสมุด
สสวท. เรสซิ เ ดนซ์ มี ห้ อ งพั ก ให้ บ ริ ก าร
3 รูปแบบ
- หอพักชาย/หญิง จำ�นวน 24 ห้อง
- ห้องพัก Standard จำ�นวน 11 ห้อง
- ห้องพัก Deluxe จำ�นวน 5 ห้อง
สสวท. เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง
เดินทางสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า (BTS)
เอกมั ย สถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารกรุ ง เทพฯ
เอกมั ย ท้ อ งฟ้ า จำ�ลอง ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
Gateway และ Major Cineplex

สะดวก
สะอาด
ปลอดภัย

ติดต่อสอบถามและสำ�รองห้องพักได้ที่
โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3105
e-mail : bookstore@ipst.ac.th

สถานีทองหล่อ

ซ.สุขุมวิท 63

ซอยเอกมัย

ซ.สุขุมวิท 55

สถานีทองหล่อ

Major cineplex

วัดธาตุทอง

ถ น น สุ ขุ ม วิ ท
ซ.สุขุมวิท 42

ร.ร.ปทุมคงคา

ซ.กล้วยน�้ำไท

ซ.สุขุมวิท 40

ซ.บ้านกล้วยใต้

ท้องฟ้าจ�ำลอง สถานีขนส่ง
เอกมัย

สถานีเอกมัย

Gateway

AR Application

IPST SciM1

ÇÔ·Â ».1

ÇÔ·Â ».2

ÇÔ·Â ».4

ÇÔ·Â ».5

AR ÇÔ·Â¡ÒÂÀÒ¾ 1 Á.5

¤³Ôµ Á.2

สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาสื่อ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบสื่อ
ดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR
3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็น
สื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทีเ่ น้นการคิด
วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา และการน�ำไปใช้ โดย
มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและนักเรียน ได้ใช้
ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้

สสวท.
สื่อการเรียนการสอนคุณภาพของ

คลังความรู

SciMath

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

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

ติดตอสั�งซ�้อไดที่ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมว�ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ฝายบร�การว�ชาการและบร�หารทรัพยสิน (สสวท.)
โทรศัพท 02 392 4021 ตอ 3102, 3106
Facebook สำนักบร�การว�ชาการและบร�หารทรัพยสิน
ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02 255 4433, 08 6323 3704
www.chulabook.com

bookstore.ipst.ac.th

องคการคาของ สกสค.
2249 ถนนลาดพราว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02 514 4007, 02 514 4033 ตอ 516-517
http://www.suksapan.or.th
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