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สถาบันส�งเสร�มการสอนว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุข�มว�ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) 
924 Sukhumvit, Bangkok 10110 Thailand 
http://www.ipst.ac.th

IPST Contact Center โทร. 0 2335 5222

ร�วมแสดงความคิดเห็นที่มีต�อ “จดหมายข�าว สสวท.”
……………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ ……………………………………… นามสกุล ……………………………………………………….
บ�านเลขที่ ……………. หมู� ……………. ซอย …………………………………………………………….. 
หมู�บ�าน/อาคาร ……………………………………. ถนน …………………………………………………..
แขวง ………………….. เขต ………………….. จังหวัด ………………….. รหัสไปรษณีย� ………………… 
โทรศัพท�บ�าน …………………………………….. โทรศัพท�มือถือ ………………………………………….. 
e-mail …………………………………………… Facebook ………………………………………..….…
กติกา / เง�่อนไข ร�วมลุ�นของรางวัล เพ�ยงตัดชิ�นส�วนนี้ ติดลงในไปรษณียบัตร (เท�านั้น)
เพ�่อรับกระเป�าลดโลกร�อน สำหรับ 500 ท�านแรก เท�านั้น

ส�งมาที่ สถาบันส�งเสร�มการสอนว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุข�มว�ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ปีการศึกษาใหม่เร่ิมต้นแล้ว ในฐานะท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) กระทรวงศกึษาธกิาร มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการส่งเสรมิให้การศึกษาด้านวทิยาศาสตร ์

คณติศาสตร์และเทคโนโลยขีองไทย ก้าวหนา้ทดัเทยีมนานาประเทศ สสวท.มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสนบัสนนุ 
กจิกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาคร ูพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ การสือ่สารระหวา่ง 
สสวท.กับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนทางหน่ึงในการเผยแพร่ข่าวสารที่มี
ประโยชนต์อ่การปฏบิตังิาน และการพฒันาขดีความสามารถของครทูัว่ประเทศ จงึหวงัวา่ “จดหมาย
ข่าว สสวท” จะเป็นช่องทางให้เราได้สื่อสารกันต่อไป
 
 “จดหมายข่าว สสวท.” ฉบับนี้นำาเสนอเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสื่อหนังสือเรียน คู่มือครู แบบบันทึก
กจิกรรมและแบบฝกึทกัษะ เพือ่คณุครทูกุทา่นจะไดน้ำาไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรได้
 
 หนังสือเรียนและคู่มือครูสำาหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ของสสวท. ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ีไดท้ยอยจดัทำาเปน็รปูเลม่ใหค้ณุครแูละนกัเรยีนไดใ้ชต้ัง้แตป่กีารศกึษา 2553 เปน็ตน้
มาสำาหรบัปกีารศกึษา 2555 นี ้ไดจ้ดัทำาหนงัสอืเรยีน คูม่อืคร ูแบบบนัทกึกจิกรรมและแบบฝกึทกัษะ 
รายวชิาพ้ืนฐานสำาหรับชัน้ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มธัยมศกึษาปทีี ่3 และมธัยมศกึษา 
ตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีสื่อประกอบการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อีกด้วย
 
 ครู นักเรียน และโรงเรียนท่ีสนใจ จะหาซื้อสื่อเหล่านี้ได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์ทั่วประเทศกว่า  
300 แห่งนอกจากนี้ สสวท.ได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด และองค์การค้าของ สกสค. 
จัดทำาระบบสั่งซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท. ผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandpost.com 
หรือเขียนใบสั่งซื้อและชำาระเงินค่าหนังสือได้ ณ ที่ทำาการไปรษณีย์ทุกแห่ง

บรรณาธิการแถลง
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หนังสือเรียน คู่มือครู 
และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ชีวิตสัมพันธ์ สิ่งมีชีวิตดำารงอยู่

ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างไร น้ำาและอากาศ
น้ำาบนโลกมีอยู่ที่ไหนบ้าง วันหนึ่งๆ เราใช้น้ำาทำาอะไร
สมบัติของน้ำาเป็นอย่างไร คุณภาพของน้ำาเป็นอย่างไร

อากาศสำาคัญอย่างไร ฯลฯ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
วัสดุรอบตัวเรา แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในบ้าน

และปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน คู่มือครู 
และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 3

ราคา 35 บาท

ราคา 102 บาท

ราคา 30 บาท

3
หนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท.

สำ�หรับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2551



หนังสือเรียน คู่มือครู 
และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน คู่มือครู 
และแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

ราคา 79 บาท ราคา 51 บาท

ราคา 234 บาท

มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและสารอาหาร
การทำางานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ

และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ร่างกายมนุษย์ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สารในชีวิตประจำาวัน วงจรไฟฟ้า การจำาแนกประเภทของหินและการเปลี่ยนแปลง 
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำาหรับคู่มือครู ครูผู้สอนจะใช้เป็น
แนวทางจัดการเรียนรู้และกิจกรรม คู่กับหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

4
www.ipst.ac.th
IPST Contact Center โทร 0 2335 5222



หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น พัฒนา ขึ้ น สำ า ห รั บ ใ ช้
ประกอบการเรียนรู้รายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แรง 
และการเคลื่อนที่ ผลของแรง
ลพัธท์ีก่ระทำาตอ่วตัถ ุแรงกิรยิา 
และแรงปฏิกิริยา แรงพยุง 
แรงเสียดทาน โมเมนต์ของ
แรง งานและพลังงาน งาน 
กำาลัง พลังงานกล กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน พลังงาน
ไฟฟา้ กำาลงัไฟฟา้ วงจรไฟฟา้
เบื้องต้น วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด 
สำาหรับใช้ประกอบการเรียนรู้
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาค
เรียนที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
ดวงดาวบนทอ้งฟา้ เทคโนโลยี
อวกาศ ระบบนเิวศ มนษุยกั์บ
สิง่แวดลอ้ม และการถา่ยทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม

ราคา 32 บาท

ราคา 54 บาท

ราคา 116 บาท

ราคา 168 บาท
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หนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท.

สำ�หรับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2551



หนังสือเรียน คู่มือครู 
รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 

ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น
หนังสือเรียน คู่มือครู 
รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 

สำาหรับใช้ประกอบการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสำารวจการผลิตปิโตรเลียม 
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิง

เพื่อการคมนาคม และพลังงานทดแทนเพื่อการคมนาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ราคา 59 บาท ราคา 188 บาท

6
www.ipst.ac.th
IPST Contact Center โทร 0 2335 5222



หนังสือเรียน คู่มือครู 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

หนังสือเรียน คู่มือครู 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์พลังงาน

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

(สำาหรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์)

(สำาหรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์)

หนังสือเรียน คู่มือครู 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

หนังสือเรียน คู่มือครู 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์พลังงาน 

 สสวท. จัดทำาขึ้นตาม 
มาตรฐานการเ รียน รู้และ
ตั ว ช้ี วั ด  พั น ธุ ก ร รม แล ะ
ส่ิ ง แ วด ล้อม  สอดค ล้อ ง 
กบัสาระการเรียนรู้ สาระที ่1-2  
สามารถใช้เป็นหนังสือหลักได้ 
ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ 
ที่เป็นหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ  
พันธุ กรรมสิ่ งมี ชี วิ ตกั บสิ่ ง
แวดลอ้ม และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด สำาหรับ
ใช้ประกอบการเรียนรู้รายวิชา
พืน้ฐาน วทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยม 
ศึกษาปีที่ 4-6 หนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
พลังงาน สอดคล้องกับกับ
สาระการเรียนรู้ สาระท่ี 5 
สามารถใช้เป็นหนังสือหลัก
ได้ เพราะว่าประกอบด้วย
เนื้อหาความรู้ที่เป็นหลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นกล เสียง 
คลื่ นแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า และ
พลังงานนิวเคลียร์

ราคา 37 บาท

ราคา 46 บาท

ราคา 106 บาท

ราคา 188 บาท

7
หนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท.
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หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมเคมี 

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สาระที่ 3 สาร
และสมบัติของสาร สามารถ
ใช้เป็นหนังสือหลักได้ เพราะ
ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ 
ที่เป็นหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ 
ไฟฟา้เคม ีธาตแุละสารประกอบ 
อนินทรีย์ในอุตสาหกรรม

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สาระที่ 3 สารและ 
สมบัติของสาร สามารถใช้
เป็นหนังสือหลักได้ เพราะ
ประกอบด้วยเน้ือหาความรู้ท่ี
เป็นหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ  
เคมีอินทรีย์ เช้ือเพลิง ซาก 
ดึกดำาบรรพ์และผลิตภัณฑ์  
สารชีวโมเลกุล

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมเคมี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(สำาหรับนักเรียนที่เน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์)

ราคา 54 บาท ราคา 64 บาท

ราคา 63 บาท ราคา 89 บาท
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หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

 สสวท.ได้พัฒนาขึ้นตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารง
ชีวิต และสาระที่ 2 ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
ยนีและโครโมโซน พนัธศุาสตร์
และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
และวิวัฒนาการ 

 สสวท.ได้พัฒนาขึ้นตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารง
ชีวิต และสาระที่ 2 ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาเก่ียวกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประชากร และมนุษย์กับความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา

(สำาหรับนักเรียนที่เน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์)

ราคา 61 บาท

ราคา 179 บาท

ราคา 189 บาท

ราคา 69 บาท
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หนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท.

สำ�หรับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2551



หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์

 สสวท. ได้พัฒนาข้ึนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระที่ 4 แรงและ
การเคลื่อนที่ และสาระท่ี 5  
พลังงาน ประกอบด้วยเนื้อหา  
ความรู้ที่เป็นหลักการพื้นฐาน 
เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้า 
กระแสตรง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
และคลื่น

 สสวท. จัดทำาขึ้นตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่  
4 และสาระที่ 5 สามารถใช้ 
เป็นหนังสือหลักได้ เพราะ
ประกอบด้วยเน้ือหาความรู้ท่ี
เป็นหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ 
ของไหล ความร้อนและทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส ฟิสิกส์อะตอม 
ฟิสิกส์ นิวเคลียร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(สำาหรับนักเรียนที่เน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์)

ราคา 98 บาท

ราคา 84 บาท

ราคา 259 บาท

ราคา 261 บาท
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หนังสือเรียน คู่มือครู 
และแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คู่มือครู 
และแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้ง
เล่มมีเน้ือหาท้ังหมด 12 บท 
ประกอบดว้ยเรือ่ง 1.จำานวนนบั
ไม่เกิน 100,000 2.การบวก 
แล ะ ก า ร ลบจำ า น วนนั บ ที่
ผ ล ลัพธ์ และ ตั ว ต้ั ง ไม่ เ กิ น 
100,000 3.แผนภูมิรูปภาพ
และแผนภูมิแท่ง 4.การวัด
ความยาว 5.เวลา 6.การชั่ง 
การตวง 7.การคูณ 8.การหาร 
9.เงินและการบันทึกรายรับ
รายจ่าย 10.จุด เส้นตรง รังสี 
ส่วนของเส้นตรง มุม 11.รูป
เรขาคณติ 12.การบวก ลบ คณู 
หารระคน

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 3

ราคา 54 บาท

ราคา 25 บาท

ราคา 173 บาท

ราคา 30 บาท
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หนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท.

สำ�หรับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2551



หนังสือเรียน คู่มือครู 
และแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เนือ้หา 
ใน เ ล่มมีทั้ งหมด 13 บท 
ประกอบด้วยเรื่อง 1.จำานวน 
และการบวก การลบ การคูณ  
การหาร 2.ตัวประกอบของ
จำานวนนับ 3.เศษส่วน และ
การบวก การลบ การคูณ  
การหาร 4.ทศนยิม 5.การบวก  
การลบ การคูณ การหาร
ทศนยิม 6.เสน้ขนาน 7.สมการ
และการแก้สมการ 8.ทิศ 
แผนที่ และแผนผั ง  9 . รู ป
สี่เหลี่ยม 10.รูปวงกลม 11.บท
ประยุกต์ 12.รูปเรขาคณิต
สามมิติและปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 13.สถิติและ
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คู่มือครู 
และแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

ราคา 63 บาท

ราคา 37 บาท

ราคา 194 บาท

ราคา 30 บาท
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หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1-2

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบ 
ดว้ยเรือ่ง พ้ืนทีผ่วิและปรมิาตร 
กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น 
และความคล้าย

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ประกอบด้วยเร่ือง 
อสมการ ความนา่จะเปน็ สถติ ิ
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1-2

ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น

ราคา 50 บาท

ราคา 51 บาท

ราคา 97 บาท

ราคา 70 บาท
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หนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท.

สำ�หรับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2551



หนังสือเรียน คู่มือครูู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1-2

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
ประกอบด้วยเรื่อง กรณฑ์ที่
สอง การแยกตัว ประกอบ
ของพหุนาม สมการกำาลัง 
สอง พาราโบลา พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร

 ส ส ว ท .  จั ด ทำ า ขึ้ น
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 
ระบบสมการ วงกลม และ
เศษส่วนของพหุนาม

ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น
หนังสือเรียน คู่มือครูู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ราคา 66 บาท ราคา 127 บาท

ราคา 65 บาท ราคา 105 บาท
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หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1-2

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เนือ้หา 
ประกอบดว้ย ลำาดบัอนนัตแ์ละ
อนกุรมอนนัต ์แคลคลูสัเบือ้งตน้  
และกำาหนดการเชิงเส้น

 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เนือ้หา
ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจง
ปกติ  และความสั มพั นธ์ 
เชงิสมัพันธ ์เชงิฟงักช์นัระหวา่ง
ข้อมูล

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1-2
ระดับ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

(สำาหรับนักเรียนที่เน้นเรียนทางด้านคณิตศาสตร์)

ราคา 36 บาท

ราคา 44 บาท

ราคา 107 บาท

ราคา 158 บาท
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หนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท.

สำ�หรับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2551



หนังสือเรียน คู่มือครู
และแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และเป็นพื้นฐานสำาหรับการศึกษา

ในระดับที่สูงขึ้น ในเรื่องแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การค้นหาข้อมูล
อย่างมีขั้นตอน การนำาเสนอข้อมูลการสื่อสารข้อมูล ปัญหา

และการพิจารณาปัญหา การแก้ปัญหาเบื้องต้น ซอฟต์แวร์กราฟิก 
การสร้างชิ้นงานด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หนังสือเรียน คู่มือครู
และแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 3

ราคา 28 บาท ราคา 54 บาท

ราคา 93 บาท
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หนังสือเรียน คู่มือครู
และแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สสวท. พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
สาระ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และเป็นพื้น ฐานสำาหรับ

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในเรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูล การวางเค้าโครงนำาเสนอข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล การค้นหาข้อมูล

ในอินเทอร์เน็ต การสนทนาบนเครือข่าย มารยาทในการสนทนาบนเครือข่าย
และการรับส่งไฟล์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้น การถ่ายทอดความคิดเพื่อแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหา การสร้างสูตรคำานวณเบื้องต้น
การใช้ฟังก์ชันคำานวณในซอฟต์แวร์ตารางทำางาน การใช้งานซอฟต์แวร์นำาเสนอ

การกำาหนดเทคนิคการแสดงสไลด์ การตกแต่งสไลด์ การกำาหนดเทคนิค
การแสดงสไลด์ แผนภาพแผนภูมิ และเอกสารประกอบการนำาเสนอ 

การสร้างงานนำาเสนอ การนำาเสนอผลงาน การค้นหาข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

มารยาทในการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 6

ราคา 51 บาท

ราคา 148 บาท

ราคา 87 บาท

หนังสือเรียน คู่มือครู
และแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

17
หนังสือเรียนและคู่มือครูของสสวท.

สำ�หรับหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2551



หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สสวท. พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และเป็นพื้นฐานสำาหรับ

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น
ระบบบอกตำาแหน่ง อาร์เอฟไอดี เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย การประมวลผล 
การแสดงภาพ 3 มิติ มัลติทัช การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการทำา
โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้

แบบกราฟิก ชนิดข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
ตัวแปรและตัวดำาเนินการ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ราคา 30 บาท ราคา 113 บาท

ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น
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หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน
การออกแบบและเทคโนโลยี
หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน
การออกแบบและเทคโนโลยี

ราคา 27 บาท ราคา 80 บาท

จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้
เนื้อหาประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สิ่งของใกล้ตัว

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้สิ่งของเครี่องใช้ในชีวิตประจำาวัน
อย่างสร้างสรรค์และตอนที่ 2 ของใช้ได้ประโยชน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กำาหนดปัญหา

หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง 2 มิติ ก่อนลงมือสร้างและประเมินผล และการจัดการสิ่งของ

เครื่องใช้ด้วยการนำากลับมาใช้ซ้ำา

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 3
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หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน
การออกแบบและเทคโนโลยี

ราคา 35 บาท
ราคา 85 บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้
เนื้อหาประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ระบบเทคโนโลยีน่ารู้
มีสาระการเรียนรู้เพื่อทบทวนความหมายเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

และเทคโนโลยี และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี ซึ่งมีองค์ประกอบ
ดังนี้คือ ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิต และตอนที่ 2 มาสนุก
กับกลไกลและไฟฟ้า มีสาระการเรียนรู้การสร้างสิ่งของเครื่องใช้

จากขยะหรือสิ่งของเหลือใช้

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 6

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน
การออกแบบและเทคโนโลยี
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หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน
การออกแบบและเทคโนโลยี

เนื้อหาประกอบด้วย 4 บท คือ บทที่ 1
เทคโนโลยีกับชีวิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี
บทที่ 2 การออกแบบทางเทคโนโลยี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความคิด
ที่เป็นชิ้นงานและการถ่ายทอดความคิดที่เป็นวิธีการ บทที่ 3 กลไกและไฟฟ้า

ใกล้ตัว มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกและการควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และบทที่ 4 ของสร้างใช้ได้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยี

และการแก้ปัญหาตามกระบวนการทางเทคโนโลยี

ราคา 54 บาท
ราคา 85 บาท

ระดับ
มัธยมศึกษา

ตอนต้น

หนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน
การออกแบบและเทคโนโลยี
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แนะนำาหนังสือปี 2554  ของสสวท.
ระดับประถมศึกษา ปีท่ี 2 และประถมศึกษา ปีท่ี5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ติดต่อ-สอบถามและสนใจซื้อ
ได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา หรือฝ่ายค้าส่ง 
โทร. 0 2538 3033 ต่อ 528, 521, 516, 512, 518, 520 

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว 
2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 0 2514 4007, 0 2514 4010, 0 2538 3021, 0 2538 3021 ต่อ 513-517 
โทรสาร 0 2514 4007, 0 2514 4010, 0 2530 2026-28 

หรือสั่งซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
www.suksapan.or.th ส่วนกลาง ศึกษาภัณฑ์ 
โทร. 0 2281 7822 หรือ 0 2629 1910-11 ต่อ 23 
http://academic.obec.go.th/textbook/web/

สำานักบริการวิชาการและบริการทรัพย์สิน (สสวท.)
โทร 0 2392 4021 ต่อ 3102, 3106 โทรสาร 0 2392 3596
E-mail : bookstore@ipst.ac.th
www.facebook.com/bookstoreipst หรือ fanpage ร้านหนังสือ สสวท.

ข่าวดี
ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ได้มี Contact Center แล้วค่ะ
IPST Contact Center โทร. 0 2335 5222
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สถาบันส�งเสร�มการสอนว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการป�ท
ี่ 1
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55
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สถาบันส�งเสร�มการสอนว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุข�มว�ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) 
924 Sukhumvit, Bangkok 10110 Thailand 
http://www.ipst.ac.th

IPST Contact Center โทร. 0 2335 5222

ร�วมแสดงความคิดเห็นที่มีต�อ “จดหมายข�าว สสวท.”
……………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ ……………………………………… นามสกุล ……………………………………………………….
บ�านเลขที่ ……………. หมู� ……………. ซอย …………………………………………………………….. 
หมู�บ�าน/อาคาร ……………………………………. ถนน …………………………………………………..
แขวง ………………….. เขต ………………….. จังหวัด ………………….. รหัสไปรษณีย� ………………… 
โทรศัพท�บ�าน …………………………………….. โทรศัพท�มือถือ ………………………………………….. 
e-mail …………………………………………… Facebook ………………………………………..….…
กติกา / เง�่อนไข ร�วมลุ�นของรางวัล เพ�ยงตัดชิ�นส�วนนี้ ติดลงในไปรษณียบัตร (เท�านั้น)
เพ�่อรับกระเป�าลดโลกร�อน สำหรับ 500 ท�านแรก เท�านั้น

ส�งมาที่ สถาบันส�งเสร�มการสอนว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุข�มว�ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

แนะนำ
หนังสือใหม�

ป� 2555


