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มัธยมศึกษา
สื่อยกระดับการเรียนรู้

ปี 2563

• สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์

• สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

• สื่อเรียนรู้รูปแบบ Problem Solving Method

• สื่อดิจิทัล

ทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี

21st
3Rs
8Cs

ห้องเรียน Twig

“การใช้สื่อวิดีโอในห้องเรียน ช่วยตรึงความสนใจของนักเรียนได้ดีมาก
แต่การหาวิดีโอที่เนื้อหาตรงกับบทเรียนเป็นเรื่องยาก

Twig ช่วยแก้ปัญหานี้ โดยมีเนื้อหาตรงกับสิ่งที่ต้องการสอน
มีบทบรรยาย และสรุปประเด็นสำคัญ

ทำให้เด็กสามารถเข้าใจบทเรียนได้ใน 3 นาที

"ไมพลาด

ทุกความเคลื่อนไหว

จากอักษร" Facebook



อักษร อินสไปร์ ผู้นำการออกแบบนวัตกรรมสื่อ
จุดประกายการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ครบวงจร ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ

เพิ่มองค์ความรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์ชั้นสูงของผู้เรียน

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3RS

8CS

Smart Classroom

Reading
อ่านออก

Writing
เขียนได้ Arithmetic

คำนวณเป็น

Critical Thinking
and Problem Solving
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา

Collaboration Teamwork 
and Leadership

ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ

Creativity and Innovation
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม

Cross Cultural 
Understanding

เข้าใจความต่างวัฒนธรรม

Communication, Information 
and Media Literacy
สื่อสารได้ รู้เท่าทันสื่อ

Computing 
and ICT Literacy

คอมพิวเตอร์และไอที

Career and 
Learning Self-Reliance 

วิชาชีพและเรียนรู้ด้วยตนเอง

Compassion 
คุณธรรม และจริยธรรม

แบบฝึกหัด

ชุดกิจกรรม

สื่อดิจิทัล

สื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้

Smart Classroom
มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

สื่อดิจิทัล

หนังสือเรียน
วิชา คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน
วิชา วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน
วิชา สังคมศึกษา

ทักษะการคิด
หนังสือ  ชุด  HOTS MATHS แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์

สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

สื่อเรียนรู้รูปแบบ Problem Solving Method

สื่อหลัก
 ูรนยีรเรากลผดัวบบแ  

านฒัพมรรกจิกะลแ  
ดิครากนวบะรกะษกัท

งารสมิรสเอืสงันห  
มรรธยิรจมรรธณุค มรรกจิกดัจรากอืมูค  

ูรนยีรเราก

อืสงันหงายอวัต

าพระบรมราโชวาทและพระราชดํา สัร
า  จ็รเ  

างาน

และทํา

ดิครากะษกัท  

ออกกํา

ตัวอยางแบบฝกทักษะการคิด
เรื่องระบบสมการเชิงเสน (ม.3)

 

ํคมาตมางีดติวีช ดุช า

ตัวอยางแบบฝกทักษะการคิด
เรื่องการปกครอง (ม.2)



อักษร อินสไปร์ ผู้นำการออกแบบนวัตกรรมสื่อ
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หนังสือเรียน
วิชา คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน
วิชา วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน
วิชา สังคมศึกษา

ทักษะการคิด
หนังสือ  ชุด  HOTS MATHS แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์

สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

สื่อเรียนรู้รูปแบบ Problem Solving Method

สื่อหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิทานทองอิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

พระบรมราโชวาท
ในรัชกาลที่ ๕

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิต
พระราชนิพนธ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

ดอกสร้อยสุภาษิตดอกสร้อยสุภาษิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิตพระร่วง
และสุภาษิตอิศรญาณ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิราศเดือนนิราศเดือน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

รวมบทสักวา
และบทร้อยกรอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

สัตว์ในวรรณคดีสัตว์ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ปลาในวรรณคดีปลาในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ดอกไม้ในวรรณคดีดอกไม้ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

พรรณไม้ในวรรณคดีพรรณไม้ในวรรณคดี

ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

นกในวรรณคดีนกในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

เจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงนิทรา
Sleeping BeautySleeping Beauty

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ปีเตอร์แพน
ในดินแดนมหัศจรรย์

Peter Pan

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

อลิซผจญภัย
ในแดนมหัศจรรย์
Alice in Wonderland

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัว
The Three Little PigsThe Three Little Pigs

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ซินเดอเรลลา
สาวน้อยรองเท้าแก้ว

Cinderella

ชีววิทยา
การสูญพันธุ์

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

สื่อภาพยนตรสารคดีส้ัน

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

คณิตศาสตร์
แบบจําลองเชิงพีชคณิต

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

ภูมิศาสตร์มนุษย์
การทําแผนที่โลก

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

สัตว์ในวรรณคดีสัตว์ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ปลาในวรรณคดีปลาในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ดอกไม้ในวรรณคดีดอกไม้ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

พรรณไม้ในวรรณคดีพรรณไม้ในวรรณคดี

ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

นกในวรรณคดีนกในวรรณคดี
ชุดที่

1



หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

นัยน์ตา
และการมองเห็น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

หัวใจและโลหิตหัวใจและโลหิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกเคมี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา

ชีววิทยา
การสูญพันธุ์

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

วิทยาศาสตร์

7

คณิตศาสตร์

6

ภาษาไทย

4

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์

สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทย

สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิทานทองอิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

ดอกสร้อยสุภาษิตดอกสร้อยสุภาษิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

พระบรมราโชวาท
ในรัชกาลที่ ๕

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิราศเดือนนิราศเดือน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิต
พระราชนิพนธ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิตพระร่วง
และสุภาษิตอิศรญาณ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

รวมบทสักวา
และบทร้อยกรอง

หน้า 4 - 5

สารบัญ

มัธยมศึกษา

หน้า 6

หน้า 18 -19

หน้า 7 -15 
หน้า 16 -17

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

สมอง
และระบบประสาท

ด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

โครงกระดูก
และการเคลื่อนไหว
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สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้สุขศึกษา
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กิจ
กร

รม
สื่อ

ดิจ
ิทัล

แบ
บฝ

กห
ัด

ชุด
กิจ

กร
รม

สื่อ
ดิจ

ิทัล

มัธยมศึกษา

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 23

หน้า 20-21

หน้า 24-25
เนื้อหาบทเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู

แนวคิดรวบยอดในแตละบท

Á.1

á¼‹¹·Õ่

1
บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 142 ถนนตะนาว 

เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
e-mail : info@i-playable.com

หน้าที่พลเมือง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object)

สอดคล้องกับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

เนื้อหาบทเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู

แนวคิดรวบยอดในแตละบท

บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 142 ถนนตะนาว 
เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

e-mail : info@i-playable.com

เศรษฐศาสตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object)

สอดคล้องกับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Á.1

á¼‹¹·Õ่

1

Á.1
เนื้อหาบทเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู

แนวคิดรวบยอดในแตละบท

á¼‹¹·Õ่

1
บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 142 ถนนตะนาว 

เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
e-mail : info@i-playable.com

ประวัติศาสตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object)

สอดคล้องกับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

เจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงนิทรา
Sleeping BeautySleeping Beauty

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ปีเตอร์แพน
ในดินแดนมหัศจรรย์

Peter Pan

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

อลิซผจญภัย
ในแดนมหัศจรรย์
Alice in Wonderland

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัว
The Three Little PigsThe Three Little Pigs

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ซินเดอเรลลา
สาวน้อยรองเท้าแก้ว

Cinderella

หนังสือเสริมการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

สือ่พัฒนาทกัษะการคดิสังคมศกึษาฯ

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ



ภาษาไทย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

4

ชุด Active Learner วิชาภาษาไทย
เรียนภาษาไทยผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ‘51
พร้อมเอกสารและสื่ออ�านวยความสะดวกในการสอนส�าหรับครู
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

Active Learner วรรณกรรมและวรรณคดี ม.1-ม.4

1 Active Learner ภาษาไทยวรรณกรรมและวรรณคดี ม.1 
(หลักสูตรแกนกลางฯ '51)

7671009 1,000

2 Active Learner ภาษาไทยวรรณกรรมและวรรณคดี ม.2 
(หลักสูตรแกนกลางฯ '51)

7671010 1,000

3 Active Learner ภาษาไทยวรรณกรรมและวรรณคดี ม.3 
(หลักสูตรแกนกลางฯ '51)

7671011 1,000

4 Active Learner ภาษาไทยวรรณกรรมและวรรณคดี ม.4 
(หลักสูตรแกนกลางฯ '51)

7771013 1,000

Active Learner หลักภำษำและกำรใช้ภำษำ ม.1-ม.4

1 Active Learner ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.1 
(หลักสูตรแกนกลางฯ '51)

7671006 1,000

2 Active Learner ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 
(หลักสูตรแกนกลางฯ '51)

7671007 1,000

3 Active Learner ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.3 
(หลักสูตรแกนกลางฯ '51)

7671008 1,000

4 Active Learner ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.4 
(หลักสูตรแกนกลางฯ '51)

7771012 1,000

ระดับมัธยมศึกษา

สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทย
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หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
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Active Reader
ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย
คลังความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
เรียนรู้ผ่านบทกลอนอันไพเราะ สอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader สัตว์ในวรรณคดี ชุดที่ 1 7071043 500

2 Active Reader สัตว์ในวรรณคดี ชุดที่ 2 7071044 500

3 Active Reader ปลาในวรรณคดี ชุดที่ 1 7071045 500

4 Active Reader ปลาในวรรณคดี ชุดที่ 2 7071046 500

5 Active Reader ดอกไม้ในวรรณคดี ชุดที่ 1 7071047 500

6 Active Reader ดอกไม้ในวรรณคดี ชุดที่ 2 7071048 500

7 Active Reader นกในวรรณคดี ชุดที่ 1 7071049 500

8 Active Reader นกในวรรณคดี ชุดที่ 2 7071050 500

9 Active Reader พรรณไม้ในวรรณคดี ชุดที่ 1 7071051 500

10 Active Reader พรรณไม้ในวรรณคดี ชุดที่ 2 7071052 500

ระดับมัธยมศึกษา

Active Reader 
ชุด อนุรักษ์วรรณกรรมและวรรณคดีไทย
เรียนรู้วรรณกรรมและวรรณคดีไทยผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
พร้อมเกร็ดความรู้ คลังค�าศัพท์ และกระตุ้นความสนใจด้วยภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader ดอกสร้อยสุภาษิต 7071053 500

2 Active Reader รวมบทสักวาและบทร้อยกรอง 7071054 500

3 Active Reader นิทานทองอิน 7071055 500

4 Active Reader สุภาษิตพระร่วงและสุภาษิตอิศรญาณ 7071056 500

5 Active Reader พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 5 7071057 500

6 Active Reader สุภาษิตพระราชนิพนธ์ 7071058 500

7 Active Reader นิราศเดือน 7071059 500

ระดับมัธยมศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิทานทองอิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

พระบรมราโชวาท
ในรัชกาลที่ ๕

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิต
พระราชนิพนธ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

ดอกสร้อยสุภาษิตดอกสร้อยสุภาษิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิตพระร่วง
และสุภาษิตอิศรญาณ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิราศเดือนนิราศเดือน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

รวมบทสักวา
และบทร้อยกรอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

สัตว์ในวรรณคดีสัตว์ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ปลาในวรรณคดีปลาในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ดอกไม้ในวรรณคดีดอกไม้ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

พรรณไม้ในวรรณคดีพรรณไม้ในวรรณคดี

ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

นกในวรรณคดีนกในวรรณคดี
ชุดที่

1
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ชมตัวอยาง Twig

แพ็คเกจ 1

ราคาชุดละ

61,200
ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

ฟรี!

แพ็คเกจ 2

Online Twig User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

ฟรี!

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

ราคาชุดละ

120,000

ราคาชุดละ

180,000

แพ็คเกจ 3

และจัดอบรม

การใชส�อ Twig 

จำนวน 1 ครั้ง

ฟรี!

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

Twig Box

ระยะเวลาใชงาน 3 ป

Online Twig User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

ผูชวยครู

• ใชประกอบการสอนไดงาย ครบ ตรงตามหน�วยการเรียนรู

  ของแตละระดับชั้น ม.1-6

• ภาพยนตรสั้น มากกวา 1,500 เร�อง

• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบงานพรอมใช

ในการสอนวิทยาศาสตร ใหกระชับและสนุก

สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60)

ขอมูลนารู : ธาตุ สารประกอบ เเละสารผสม

ตัวอยางจาก www.twig-aksorn.com

คลิปสอนวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

ทักษะการคิดวิเคราะห

จบ ครบ เห็นภาพใน 3 นาที

รูกอนเรียน ทวนหลังเรียน

แค ดู ก็ เกง แลว!!

เพิ่ม

ไดเรียนรูครบทั้ง 6 หมวด

เฉลี่ยราคา user ละ 650 บาท เทานั้น

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

โปรโมชั่นพิเศษ

เม�อซื้อ Online Twig 30 users

จากปกติ 81,900 บาท

ทดลองใชงานฟรีไดที่

19,500 บาท

พิเศษแพ็คละ

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น

ชุด HOTS MATHS แบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงผ่านแนวคิดส�าคัญทางคณิตศาสตร์ 
พัฒนาให้เด็กเปนคนชอบคิด ช่างสังเกต วิเคราะห์เปน และแก้ปญหาได้
ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด HOTS MATHS แบบฝกเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด 9036027 660

ประกอบด้วย : แบบฝึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
                 

แถมฟรี! CD แนวค�าตอบและแบบประเมิน                      
เมื่อซื้อแบบฝึกทักษะการคิด 

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ครบทั้ง 3 เล่ม

2 แบบฝึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.1 9136037 220

3 แบบฝึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.2 9236003 220

4 แบบฝึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.3 9336005 220 

ระดับมัธยมศึกษา

แบบฝกคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่
ฝกฝนทักษะการคิดอย่างเข้มข้น

คิดอย่างเปนระบบ วิเคราะห์เปน เเก้ปญหาได้
 และสามารถน�าไปใช้ได้จริง

ท้าทายการท�าโจทย์หลากหลายรูปแบบ

สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์

ม.1 ม.2 ม.3

แบบฝึกเน้นทักษะการคิดในเรื่องต่างๆ รอบตัว 
เเละสามารถน�าไปใช้ได้จริง

CD แนวค�าตอบเเละเเบบประเมิน

เมื่อซื้อครบทั้งชุด 3 เล่ม

เเถมฟรี!เเถมฟรี!

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน



ชมตัวอยาง Twig

แพ็คเกจ 1

ราคาชุดละ

61,200
ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

ฟรี!

แพ็คเกจ 2

Online Twig User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

ฟรี!

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

Online Twig User

ราคาชุดละ

120,000

ราคาชุดละ

180,000

แพ็คเกจ 3

และจัดอบรม

การใชส�อ Twig 

จำนวน 1 ครั้ง

ฟรี!

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

Twig Box

ระยะเวลาใชงาน 3 ป

Online Twig User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

ผูชวยครู

• ใชประกอบการสอนไดงาย ครบ ตรงตามหน�วยการเรียนรู

  ของแตละระดับชั้น ม.1-6

• ภาพยนตรสั้น มากกวา 1,500 เร�อง

• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบงานพรอมใช

ในการสอนวิทยาศาสตร ใหกระชับและสนุก

สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60)

ขอมูลนารู : ธาตุ สารประกอบ เเละสารผสม

ตัวอยางจาก www.twig-aksorn.com

คลิปสอนวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

ทักษะการคิดวิเคราะห

จบ ครบ เห็นภาพใน 3 นาที

รูกอนเรียน ทวนหลังเรียน

แค ดู ก็ เกง แลว!!

เพิ่ม

ไดเรียนรูครบทั้ง 6 หมวด

เฉลี่ยราคา user ละ 650 บาท เทานั้น

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

โปรโมชั่นพิเศษ

เม�อซื้อ Online Twig 30 users

จากปกติ 81,900 บาท

ทดลองใชงานฟรีไดที่

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

ทดลองใชงานฟรีไดที่

19,500 บาท

พิเศษแพ็คละ

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น
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สื่อการเรียนการสอนรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก

ผลิตจากสารคดีคุณภาพระดับโลก

ชมตัวอยาง Twig

DVD-ROM Twig

เนื้อหาตรงตามหน�วยการเรียนรู

ในหลักสูตรเเกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60)

งายกวา!! กับการหาคลิปวิดีโอใหตรงกับเนื้อหา

TWIG ไมใชแคคลิป

แตคือ ส�อการสอนพรอมใช

TWIG มาพรอมกับส�อการสอนที่ครบครัน

Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒ

นำเสนอจากเรื่องจริง
ภาพสวย เนื้อหาครบ
เข้าใจง่ายใน 3 นาที

พร้อมแนวทาง
การจัดกิจกรรม

ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

คุณครูสามารถ
นำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้

ประเมินตามเกณฑ์
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

อธิบายอย่างละเอียด
ทุกขั้นตอน

สามารถทบทวนและ
จดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
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               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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Online สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล Twig (รูปแบบสมาชิกออนไลน์)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาในรูปแบบสารคดีสั้น
ที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่ครบครัน 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) 
โดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เนตบนเว็บไซต์ www.twig-aksorn.com 
ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 3 เดือน 7768006 945

2 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 6 เดือน 7768007 1,785

3 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 12 เดือน 7768009 2,730

4 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 24 เดือน 7768008 5,040

5 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 36 เดือน 7768036 6,300

DVD-ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล Twig (รูปแบบแผ่นดีวีดีรอม)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาในรูปแบบสารคดีสั้น
ที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่ครบครัน 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)
ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ
สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้

รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม ฟสิกส์

1 DVD-Rom Twig วงจรไฟฟ้า 9188009 600

2 DVD-Rom Twig แม่เหล็ก 9188010 600

3 DVD-Rom Twig พลังงาน 9188011 600

4 DVD-Rom Twig ความร้อน 9188012 600

5 DVD-Rom Twig กัมมันตภาพรังสี 9188013 600

6 DVD-Rom Twig แรงกระท�าต่อวัตถุ 9188014 600

7 DVD-Rom Twig กฎของนิวตัน 9188015 600

8 DVD-Rom Twig ความดัน 9188016 600

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

online

ชีววิทยา
การสูญพันธุ์

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

คณิตศาสตร์
แบบจําลองเชิงพีชคณิต

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

ภูมิศาสตร์มนุษย์
การทําแผนที่โลก

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

หมำยเหตุ: จ�าหน่ายช่องทางโรงเรียนและบุคคลทั่วไป
รับช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น

สื่อการเรียนการสอนรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก

ผลิตจากสารคดีคุณภาพระดับโลก

ชมตัวอยาง Twig

DVD-ROM Twig

เนื้อหาตรงตามหน�วยการเรียนรู

ในหลักสูตรเเกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60)

งายกวา!! กับการหาคลิปวิดีโอใหตรงกับเนื้อหา

TWIG ไมใชแคคลิป

แตคือ ส�อการสอนพรอมใช

TWIG มาพรอมกับส�อการสอนที่ครบครัน

Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒ

นำเสนอจากเรื่องจริง
ภาพสวย เนื้อหาครบ
เข้าใจง่ายใน 3 นาที

พร้อมแนวทาง
การจัดกิจกรรม

ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

คุณครูสามารถ
นำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้

ประเมินตามเกณฑ์
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

อธิบายอย่างละเอียด
ทุกขั้นตอน

สามารถทบทวนและ
จดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น



วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ
สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้

รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6

9 DVD-Rom Twig ระบบสุริยะ 9188017 600

10 DVD-Rom Twig ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 9188018 600

11 DVD-Rom Twig บิกแบง 9188019 600

12 DVD-Rom Twig การส�ารวจอวกาศ 9188020 600

13 DVD-Rom Twig สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9188021 600

14 DVD-Rom Twig เสียง 9188022 600

15 DVD-Rom Twig แสงที่ตามองเห็น 9188023 600

16 DVD-Rom Twig ไฟฟ้า 9188091 600

17 DVD-Rom Twig ดวงจันทร์ 9188092 600

18 DVD-Rom Twig ชีวิตในจักรวาล 9188093 600

19 DVD-Rom Twig ดาวเทียม 9188094 600

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม เคมี

20 DVD-Rom Twig อะตอม 9188024 600

21 DVD-Rom Twig พันธะเคมี 9188025 600

22 DVD-Rom Twig สถานะของสาร 9188026 600

23 DVD-Rom Twig การค้นพบธาตุ 9188027 600

24 DVD-Rom Twig สารอาหาร 9188028 600

25 DVD-Rom Twig อโลหะ 9188029 600

26 DVD-Rom Twig กรด เบส 9188030 600

27 DVD-Rom Twig การเปลี่ยนแปลงพลังงาน 9188031 600

28 DVD-Rom Twig ผลิตภัณฑ์น�้ามัน 9188125 600

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม ชีววิทยำ

29 DVD-Rom Twig ทฤษฎีวิวัฒนาการ 9188032 600

30 DVD-Rom Twig การรับความรู้สึก 9188033 600

31 DVD-Rom Twig การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ 9188034 600

32 DVD-Rom Twig ระบบนิเวศ 9188035 600

33 DVD-Rom Twig ห่วงโซ่อาหาร 9188036 600

34 DVD-Rom Twig การย่อยอาหาร 9188037 600

35 DVD-Rom Twig วงจรชีวิตของพืช 9188038 600

36 DVD-Rom Twig การปรับตัว 9188112 600

37 DVD-Rom Twig การสูญพันธุ์ 9188113 600

38 DVD-Rom Twig สมอง 9188114 600

39 DVD-Rom Twig ดีเอ็นเอ 9188115 600

40 DVD-Rom Twig การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ 9188116 600
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ
สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้

รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6

41 DVD-Rom Twig สมรรถภาพทางกาย 9188117 600

42 DVD-Rom Twig สุขภาพและโรคภัย 9188118 600

43 DVD-Rom Twig โภชนาการ 9188119 600

44 DVD-Rom Twig สารเสพติด 9188120 600

45 DVD-Rom Twig หัวใจและเลือด 9188121 600

46 DVD-Rom Twig กล้ามเนื้อและกระดูก 9188122 600

47 DVD-Rom Twig พลังงานและการเจริญเติบโต 9188123 600

48 DVD-Rom Twig โครงสร้างของพืช 9188124 600

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

49 DVD-Rom Twig อนาคตของทรัพยากรด้านพลังงาน 9188095 600

50 DVD-Rom Twig พลังงานที่ไม่หมุนเวียน 9188096 600

51 DVD-Rom Twig พลังงานทดแทน 9188097 600

52 DVD-Rom Twig น�้าในฐานะที่เป็นทรัพยากร 9188098 600

53 DVD-Rom Twig การกัดเซาะชายฝั่ง 9188099 600

54 DVD-Rom Twig หินบนโลก 9188100 600

55 DVD-Rom Twig โครงสร้างของโลก 9188101 600

56 DVD-Rom Twig แผ่นดินไหว 9188102 600

57 DVD-Rom Twig การกัดเซาะโดยธารน�้าแข็ง 9188103 600

58 DVD-Rom Twig การกร่อนโดยแม่น�้า 9188104 600

59 DVD-Rom Twig ภูเขาไฟ 9188105 600

60 DVD-Rom Twig การเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ 9188106 600

61 DVD-Rom Twig มนุษย์และวัฏจักรคาร์บอน 9188107 600

62 DVD-Rom Twig มลพิษ 9188108 600

63 DVD-Rom Twig น�้า 9188109 600

64 DVD-Rom Twig ระบบสภาพอากาศ 9188110 600

65 DVD-Rom Twig ลม 9188111 600

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม ภูมิศำสตร์มนุษย์

66 DVD-Rom Twig วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 9183047 600

67 DVD-Rom Twig โลกาภิวัตน์ 9183048 600

68 DVD-Rom Twig โลกที่ไม่เท่าเทียม 9183049 600

69 DVD-Rom Twig การท�าแผนที่โลก 9183050 600

71 DVD-Rom Twig เปรียบเทียบเมืองกับชนบท 9183051 600

71 DVD-Rom Twig การเดินทางและการอพยพ 9183052 600

72 DVD-Rom Twig ที่อยู่ของเรา 9183053 600
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ
สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้

รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6

หมวดคณิตศำสตร์

73 DVD-Rom Twig ความแม่นย�าและการประมาณ 9186010 600

74 DVD-Rom Twig การพิสูจน์ 9186011 600

75 DVD-Rom Twig แบบจ�าลองเชิงพีชคณิต วทิยำกำร
ค�ำนวณ 9186012 600

76 DVD-Rom Twig พิกัด 9186013 600

77 DVD-Rom Twig สมการ 9186014 600

78 DVD-Rom Twig เซต 9186015 600

79 DVD-Rom Twig นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 1 9186016 600

80 DVD-Rom Twig นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 2 9186017 600

81 DVD-Rom Twig คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 1 9186018 600

82 DVD-Rom Twig คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 2 9186019 600

83 DVD-Rom Twig คณติศาสตร์ในประวติัศาสตร์ยคุใหม่ วทิยำกำร
ค�ำนวณ 9186020 600

84 DVD-Rom Twig สัดส่วนและทัศนมิติ วทิยำกำร
ค�ำนวณ 9186021 600

85 DVD-Rom Twig เลขฐานสอง 9186022 600

86 DVD-Rom Twig เลขฐานสิบและทศนิยม 9186023 600

87 DVD-Rom Twig เลขจ�านวนเตม็และจ�านวนธรรมชาติ 9186024 600

88 DVD-Rom Twig รูปแบบจ�านวน 9186025 600

89 DVD-Rom Twig เปอร์เซ็นต์ 9186026 600

90 DVD-Rom Twig ยกก�าลัง 9186027 600

91 DVD-Rom Twig เศษส่วนและอัตราส่วน 9186028 600

92 DVD-Rom Twig จ�านวนพิเศษ 9186029 600

93 DVD-Rom Twig รูปทรง 3 มิติ 9186030 600

94 DVD-Rom Twig วงกลม 9186031 600

95 DVD-Rom Twig ความคล้ายและการเปลี่ยนรูป 9186032 600

96 DVD-Rom Twig สามเหลี่ยม 9186033 600

97 DVD-Rom Twig ตรีโกณมิติ 9186034 600

98 DVD-Rom Twig เส้นตรงและเส้นโค้ง 9186035 600

99 DVD-Rom Twig เหตุการณ์สุดขีด 9186037 600

100 DVD-Rom Twig แบบจ�าลองความน่าจะเป็น 9186038 600

101 DVD-Rom Twig การสุ่มตัวอย่าง 9186039 600

102 DVD-Rom Twig การวัดค่าเชิงสถิติ 9186040 600
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DVD-ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล Twig (รูปแบบชุดดีวีดีรอม)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาในรูปแบบสารคดีสั้น
ที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่ครบครัน 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ‘51(ฉบับปรับปรุง ‘60) 
ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

กลุ่ม ฟสิกส์

1 Twig ชุด ไฟฟ้าและวงจร (3 แผ่น) 9088014 1,800

ประกอบด้วย : วงจรไฟฟ้า/ไฟฟ้า/แม่เหล็ก

2 Twig ชุด พลังงานและกัมมันตภาพรังสี (3 แผ่น) 9088015 1,800

ประกอบด้วย : พลังงาน/ความร้อน/กัมมันตภาพรังสี

3 Twig ชุด แรง (3 แผ่น) 9088016 1,800

ประกอบด้วย : แรงกระท�าต่อวัตถุ/กฏของนิวตัน/ความดัน

4 Twig ชุด ระบบสุริยะของเรา (3 แผ่น) 9088017 1,800

ประกอบด้วย : ระบบสุริยะ/ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์/ดวงจันทร์

5 Twig ชุด จักรวาล (4 แผ่น) 9088018 2,400

ประกอบด้วย : บิกแบง/ชีวิตในจักรวาล/การส�ารวจอวกาศ/ดาวเทียม

6 Twig ชุด คลื่น (3 แผ่น) 9088019 1,800

ประกอบด้วย : สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า/เสียง/แสงที่ตามองเห็น

กลุ่ม เคมี

7 Twig ชุด อะตอมและพันธะเคมี (3 แผ่น) 9088020 1,800

ประกอบด้วย : อะตอม/พันธะเคมี/สถานะของสสาร

8 Twig ชุด อุตสาหกรรมเคมี (2 แผ่น) 9088021 1,200

ประกอบด้วย : สารอาหาร/ผลิตภัณฑ์น�้ามัน

9. Twig ชุด ตารางธาตุ (2 แผ่น) 9088022 1,200

ประกอบด้วย : การค้นพบธาตุ/อโลหะ

10 Twig ชุด ปฏิกิริยาเคมี (2 แผ่น) 9088023 1,200

ประกอบด้วย : กรด เบส/การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ระดับมัธยมศึกษา

(รูปแบบชุดดีวีดีรอม)

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

กลุ่ม ชีววิทยำ

11 Twig ชุด การปรับตัวและวิวัฒนาการ (3 แผ่น) 9088024 1,800

ประกอบด้วย : การปรับตัว/ทฤษฎีวิวัฒนาการ/การสูญพันธุ์

12 Twig ชุด การด�ารงชีวิตมนุษย์ (2 แผ่น) 9088025 1,200

ประกอบด้วย : สมอง/การรับความรู้สึก

13 Twig ชุด เซลล์และดีเอ็นเอ (2 แผ่น) 9088026 1,200

ประกอบด้วย : ดีเอ็นเอ/การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์

14 Twig ชุด ระบบนิเวศ (3 แผ่น) 9088027 1,800

ประกอบด้วย : การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ/ระบบนิเวศ/ 
 ห่วงโซ่อาหาร

15 Twig ชุด สุขภาพ (4 แผ่น) 9088028 2,400

ประกอบด้วย : สมรรถภาพทางกาย/สุขภาพและโรคภัย/ 
 โภชนาการ/สารเสพติด

16 Twig ชุด ร่างกายมนุษย์ (3 แผ่น) 9088029 1,800

ประกอบด้วย : กล้ามเนื้อและกระดูก/การย่อยอาหาร/ 
                   หัวใจและเลือด 

17 Twig ชุด พืช (3 แผ่น) 9088030 1,800

ประกอบด้วย : พลังงานและการเจริญเติบโต/ 
 วงจรชีวิตของพืช/โครงสร้างของพืช

กลุ่ม โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ 

18 Twig ชุด ทรัพยากรของโลก (4 แผ่น) 9088031 2,400

ประกอบด้วย : อนาคตของทรัพยากรด้านพลังงาน/พลังงานที่ไม่หมุนเวียน/  
 พลังงานทดแทน/น�้าในฐานะที่เป็นทรัพยากร

19 Twig ชุด ธรณีวิทยา ชุดที่ 1 (4 แผ่น) 9088032 2,400

ประกอบด้วย : การกัดเซาะชายฝั่ง/หินบนโลก/โครงสร้างของโลก/ 
 แผ่นดินไหว

20 Twig ชุด ธรณีวิทยา ชุดที่ 2 (3 แผ่น) 9088033 1,800

ประกอบด้วย : การกัดเซาะโดยธารน�้าแข็ง/การกร่อนโดยแม่น�้า/ภูเขาไฟ

21 Twig ชุด ผลกระทบต่อมนุษย์ (3 แผ่น) 9088034 1,800

ประกอบด้วย : การเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ/มนุษย์และวัฏจักรคาร์บอน/  
 มลพิษ

22 Twig ชุด สภาพอากาศ (3 แผ่น) 9088035 1,800

ประกอบด้วย : น�้า/ระบบสภาพอากาศ/ลม

กลุ่ม ภูมิศำสตร์มนุษย์

23 Twig ชุด โลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 1 (2 แผ่น) 9083015 1,200

ประกอบด้วย : วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง/โลกาภิวัตน์
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

24 Twig ชุด โลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2 (2 แผ่น) 9083016 1,200

ประกอบด้วย : โลกที่ไม่เท่าเทียม/การท�าแผนที่โลก

25 Twig ชุด การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน (3 แผ่น) 9083017 1,800

ประกอบด้วย : เปรียบเทียบเมืองกับชนบท/การเดินทางและการอพยพ/ 
 ที่อยู่ของเรา

กลุ่ม คณิตศำสตร์

26 Twig ชุด ความแม่นย�าและการพิสูจน์ (2 แผ่น) 9086016 1,200

ประกอบด้วย : ความแม่นย�าและการประมาณ/การพิสูจน์

27 Twig ชุด พีชคณิต ชุดที่ 1 (2 แผ่น) 9086017 1,200

ประกอบด้วย : แบบจ�าลองพิชคณิต/พิกัด

28 Twig ชุด พีชคณิต ชุดที่ 2 (2 แผ่น) 9086018 1,200

ประกอบด้วย : สมการ/เซต

29 Twig ชุด ประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (2 แผ่น) 9086019 1,200

ประกอบด้วย : นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 1/นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 2

30 Twig ชุด ประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (3 แผ่น) 9086020 1,800

ประกอบด้วย : คณิตศาสตร์ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่/
 คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 1/คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 2

31 Twig ชุด การวัด (2 แผ่น) 9086021 1,200

ประกอบด้วย : เศษส่วนและอัตราส่วน/สัดส่วนและทัศนมิติ

32 Twig ชุด ตัวเลข ชุดที่ 1 (4 แผ่น) 9086022 2,400

ประกอบด้วย : เลขฐานสอง/เลขฐานสิบและทศนิยม/ 
 เลขจ�านวนเต็มและธรรมชาติ/รูปแบบจ�านวน

33 Twig ชุด ตัวเลข ชุดที่ 2 (3 แผ่น) 9086023 1,800

ประกอบด้วย : เปอร์เซนต์/ยกก�าลัง/จ�านวนพิเศษ

34 Twig ชุด รูปทรง (3 แผ่น) 9086024 1,800

ประกอบด้วย : รูปทรง 3 มิติ/วงกลม/สามเหลี่ยม

35 Twig ชุด ปริภูมิ (3 แผ่น) 9086025 1,800

ประกอบด้วย : เส้นตรงและเส้นโค้ง/ตรีโกณมิติ/ 
                   ความคล้ายและการเปลี่ยนรูป 

36 Twig ชุด สถิติและความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 (2 แผ่น) 9086026 1,200

ประกอบด้วย : เหตุการณ์สุดขีด/แบบจ�าลองความน่าจะเป็น

37 Twig ชุด สถิติและความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 (2 แผ่น) 9086027 1,200

ประกอบด้วย : การสุ่มตัวอย่าง/การวัดค่าเชิงสถิติ
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ชุด EARTH SYSTEM SCIENCE
หนังสือวิทยาศาสตร์รูปแบบภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทั้งดิน น�้า อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต รับรองเนื้อหาโดย สสวท.
ชื่อผู้แต่ง : สสวท.

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 หนังสือเรียน 'Earth System Science' Grade 7-9 8018002 490

2 คู่มือครู 'Earth System Science' Grade 7-9 8048001 695

ระดับมัธยมศึกษา

Active Reader 
ชุด กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์
น�าเสนอสาระพื้นฐาน ซึ่งน�าไปสู่หลักการที่ยิ่งใหญ่โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
เพื่อให้ผู้อ่านจ�าได้อย่างแม่นย�า และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader กุญแจไขสู่โลกฟสิกส์ 7078147 500

2 Active Reader กุญแจไขสู่โลกเคมี 7078148 500

3 Active Reader กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา 7078149 500

ระดับมัธยมศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกเคมี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา
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Active Reader
ชุด รอบรู้โลกกว้าง
เปดความรู้โลกกว้าง เพิ่มเติมสาระ ความรู้รอบตัวและรอบโลก
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader มหัศจรรย์พืชและสัตว์ 7078150 500

2 Active Reader เทคโนโลยีกับสิ่งประดิษฐ์ 7078151 500

3 Active Reader ร่างกายมหัศจรรย์ 7078152 500

4 Active Reader โลกมหัศจรรย์ 7078153 500

ระดับมัธยมศึกษา

Active Reader 
ชุด ร่างกายของเรา
อธิบาย ลักษณะ รูปร่าง ต�าแหน่ง โครงสร้าง การท�างาน 
หน้าที่ส�าคัญของอวัยวะรวมถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ  
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader หัวใจและโลหิต 7078154 500

2 Active Reader หูและการได้ยิน 7078155 500

3 Active Reader การรักษาดุลย์ภาพของร่างกาย 7078156 500

4 Active Reader อาหารและการย่อยอาหาร 7078157 500

5 Active Reader สมองและระบบประสาท 7078158 500

6 Active Reader การก�าเนิดและการเจริญเติบโต 7078159 500

7 Active Reader การสัมผัส รับรส และได้กลิ่น 7078160 500

8 Active Reader โครงกระดูกและการเคลื่อนไหว 7078161 500

9 Active Reader ปอดและการหายใจ 7078162 500

10 Active Reader นัยน์ตาและการมองเห็น 7078163 500

ระดับมัธยมศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

หัวใจและโลหิตหัวใจและโลหิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

อาหาร
และการย่อยอาหาร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

สมอง
และระบบประสาท

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

โครงกระดูก
และการเคลื่อนไหว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

นัยน์ตา
และการมองเห็น



คำถามกระตุนความคิด

ดวยแบบฝกและใบงาน

อธิบายความรู

ดวยส�อ Resources

รวมส�อที่ออกแบบ

มาสำหรับการเรียนรู

สามารถพรินตและ

ใชงานไดทันที 

แบบฝกและใบงาน

Explain

ตรวจสอบผลและวัดผลการเรียนรู

เพ�อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ตรวจสอบผล

แบบทดสอบกอนเรียน 

และ หลังเรียน

แบบประเมิน

แบบฝกกิจกรรม และ 

บันทึกผลการเรียนรู

Evaluate

ส�อและแหลงการเรียนรู

กระตุนความสนใจของผูเรียน

ดวยส�อ Twig

คลิปสอนวิทยาศาสตร

เรียนรู เขาใจงาย 

ภายใน 3 นาที

กระตุนความสนใจ

Engage

ทุกชุดมาพรอมคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

อธิบายขั้นตอนการใชอยางละเอียด 

สะดวก ครบถวน

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51

พรอม

คูมือครู
ส�อดิิจิทัล

หนังสือเรียนและ

หนังสืออานเสริม

คูมือครู

(แผนการสอน 5 ชั่วโมง)

อุปกรณจัดกิจกรรม

ส�อและอุปกรณเพ�อใช ใน

การสอนเนื้อหาที่ยากขึ้น

ใหผูเรียนเขาใจงายขึ้น

ขยายความเขาใจ

Expand

ศึกษาคนควาขอมูล

ดวยส�อและแหลงเรียนรูคุณภาพ

สำรวจคนหา

ดวยส�อ Application และ UC

เขาถึงเนื้อหาไดงายและใช ไดจริง

สอดคลองกับตัวชี้วัด

และมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตร

Explore

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

สื่อการเรียนรูที่ประกอบภายในชุดกิจกรรม
1. หนังสือคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning (สำหรับครูในการวางแผนการสอน)

2. สื่อดิจิทัลประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

   • Offline Application คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Interactive CD

   • Resources แหลงรวบรวมส่ือประกอบการเรียนรู ประกอบดวยใบงาน เเบบทดสอบ เเละเเบบประเมิน

   • Twig สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

   • UC (Universal Curriculum) บทเรียนและแบบฝกหัดในรูปแบบ Interactive CD

3. เเบบวัดเเละบันทึกผลการเรียนรูพรอมเฉลย หนังสืออานเสริม (3-5 เลม)

4. อุปกรณจัดกิจกรรม

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อธิบายเกี่ยวกับรูปเเบบของ
การถายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศหรือหวงโซอาหาร
เเละความสัมพันธที่สลับ
ซับซอนในสายใยอาหาร

รหัสสินคา 9008005

การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ

อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
วงจรไฟฟาทั้งเเบบอนุกรม
เเละเเบบขนาน สรางความ
เขาใจความสัมพันธระหวาง
พลังงานกับการดำรงชีวิต

รหัสสินคา 9008006

การต่อวงจรไฟฟ้า

อธิบายเรื่องระบบไหลเวียน
โลหิต ที่ทำหนาที่ลำเลียง
สารตางๆ ไปเลี้ยงสวนตางๆ 
ของรางกาย

ระบบไหลเวียนเลือด

รหัสสินคา 9008003

ม.2

ม.3

อธิบายเร่ืองโครงสราง
การสืบพันธุของพืชโดยการ
สืบพันธุเเบบอาศัยเพศเเละ
การสืบพันธุเเบบไมอาศัยเพศ 
เพ่ือชวยในการขยายพันธุ

รหัสสินคา 9008002

โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืชม.1

ม.3

สำหรับ
ครูวิทย์

สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด

ครบ จบ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

คู่มือกิจกรรม+อุปกรณ์พร้อมสอน
ทำตามได้ง่าย นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในกล่องเดียว

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ระดับมัธยมต้น

ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้
สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอน 5Es
สื่อการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติด้วยและสื่อหลากมิติ
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส�าหรับศตวรรษที่ 21 
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด LearnPlus Science เรื่อง โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืช ม.1 9008002 5,000

2 ชุด LearnPlus Science เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด ม.2 9008003 5,000

3 ชุด LearnPlus Science เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ม.3 9008005 5,300

4 ชุด LearnPlus Science เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ม.3 9008006 5,000

คำถามกระตุนความคิด

ดวยแบบฝกและใบงาน

อธิบายความรู

ดวยส�อ Resources

รวมส�อที่ออกแบบ

มาสำหรับการเรียนรู

สามารถพรินตและ

ใชงานไดทันที 

แบบฝกและใบงานแบบฝกและใบงานแบบฝกและใบงานแบบฝกและใบงาน

Explain

ตรวจสอบผลและวัดผลการเรียนรู

เพ�อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ตรวจสอบผล

แบบทดสอบกอนเรียน 

และ หลังเรียน

แบบประเมิน

แบบฝกกิจกรรม และ 

บันทึกผลการเรียนรู

แบบประเมิน

บันทึกผลการเรียนรู

แบบทดสอบกอนเรียน 

แบบประเมินแบบประเมิน

Evaluate

ส�อและแหลงการเรียนรู

กระตุนความสนใจของผูเรียน

ดวยส�อ Twig

คลิปสอนวิทยาศาสตร

เรียนรู เขาใจงาย 

ภายใน 3 นาที

กระตุนความสนใจ

Engage

ทุกชุดมาพรอมคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

อธิบายขั้นตอนการใชอยางละเอียด 

สะดวก ครบถวน

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51

พรอม

คูมือครู
ส�อดิิจิทัล

หนังสือเรียนและ

หนังสืออานเสริม

คูมือครู

(แผนการสอน 5 ชั่วโมง)

อุปกรณจัดกิจกรรม

ส�อและอุปกรณเพ�อใช ใน

การสอนเนื้อหาที่ยากขึ้น

ใหผูเรียนเขาใจงายขึ้น

ขยายความเขาใจ

Expand

ศึกษาคนควาขอมูล

ดวยส�อและแหลงเรียนรูคุณภาพ

สำรวจคนหา

ดวยส�อ Application และ UC

เขาถึงเนื้อหาไดงายและใช ไดจริง

สอดคลองกับตัวชี้วัด

และมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตร

Explore

ส�อดิิจิทัล

คูมือครู

อุปกรณจัดกิจกรรม

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

สื่อการเรียนรูที่ประกอบภายในชุดกิจกรรม
1. หนังสือคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning (สำหรับครูในการวางแผนการสอน)

2. สื่อดิจิทัลประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

   • Offline Application คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Interactive CD

   • Resources แหลงรวบรวมส่ือประกอบการเรียนรู ประกอบดวยใบงาน เเบบทดสอบ เเละเเบบประเมิน

   • Twig สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

   • UC (Universal Curriculum) บทเรียนและแบบฝกหัดในรูปแบบ Interactive CD

3. เเบบวัดเเละบันทึกผลการเรียนรูพรอมเฉลย หนังสืออานเสริม (3-5 เลม)

4. อุปกรณจัดกิจกรรม

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อธิบายเกี่ยวกับรูปเเบบของ
การถายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศหรือหวงโซอาหาร
เเละความสัมพันธที่สลับ
ซับซอนในสายใยอาหาร

รหัสสินคา 9008005

การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ

อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
วงจรไฟฟาทั้งเเบบอนุกรม
เเละเเบบขนาน สรางความ
เขาใจความสัมพันธระหวาง
พลังงานกับการดำรงชีวิต

รหัสสินคา 9008006

การต่อวงจรไฟฟ้า

อธิบายเรื่องระบบไหลเวียน
โลหิต ที่ทำหนาที่ลำเลียง
สารตางๆ ไปเลี้ยงสวนตางๆ 
ของรางกาย

ระบบไหลเวียนเลือด

รหัสสินคา 9008003

ม.2

ม.3

อธิบายเร่ืองโครงสราง
การสืบพันธุของพืชโดยการ
สืบพันธุเเบบอาศัยเพศเเละ
การสืบพันธุเเบบไมอาศัยเพศ 
เพ่ือชวยในการขยายพันธุ

รหัสสินคา 9008002

โครงสร้างการสืบพันธุ์ของพืชม.1

ม.3

สำหรับ
ครูวิทย์

สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด

ครบ จบ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

คู่มือกิจกรรม+อุปกรณ์พร้อมสอน
ทำตามได้ง่าย นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในกล่องเดียว
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พรอม

คูมือครู

ทุกชุดมาพรอมคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

อธิบายขั้นตอนการใชอยางละเอียด 

สะดวก ครบถวน

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51

ระบุปญหา

ใหผูเรียนเรียนรูวาปญหาที่สำคัญ

ที่สุดมีผลตอการแกปญหา 

ตองระบุปญหาใหตรงประเด็นและถูกตอง

ดวยส�อ TWIG

คลิปสอนวิทยาศาสตร 

เรียนรู เขาใจงาย ภายใน 3 นาที

กำหนดทางเลือก

ใหผูเรียนรวมกันคิดพิจารณา

ทางเลือก ที่สอดคลองกับปญหากอน

ลงมือเลือกหรือตัดสินใจแกปญหา

ดวยส�อ Resources รวมส�อที่ออกแบบ

 มาสำหรับการเรียนรูสามารถพรินต

   และ ใชงานไดทันที 

ออกแบบ

วิธีแกปญหา

ใหผูเรียนออกแบบ

วิธีแกปญหาพรอมนำเสนอผลงาน

ดวยส�อและวัสดุอุปกรณภายในกลอง 

เพ�อไดลงมือทำจริง และชวยให

ผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้น

คนหาสาเหตุและเก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงความรูตาง ๆ 

สำรวจและ

คนควาขอมูล

ดวยส�อ Application

และส�อ TWIG 

หนังสืออานเสริม เพ�อเขาถึง

เนื้อหาไดงายสอดคลองกับ

ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตร

ผูเรียนรวมกันสังเคราะหขอมูล 

และเลือกวิธีการแก ไขใหเหมาะสม

สอดคลองมากที่สุด 

เลือกวิธีที่ดีที่สุด

ดวยส�อ Application และส�อ Resources 

 หนังสือเสริม เพ�อการจัดกิจกรรม

   การเรียนการสอนที่สอดคลองกับ

      ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู

        ของหลักสูตร

พิจารณาผลงาน 

ตรวจสอบขอมูลใหเปนไป

ตามเกณฑคุณภาพที่กำหนด

ตรวจสอบ

ตรวจสอบและวัดผลการเรียนรู 

เพ�อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

รูปแบบการสอน
Problem Solving Method

สื่อการเรียนรูที่ประกอบภายในชุดกิจกรรม
1. หนังสือคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning (สำหรับครูในการวางแผนการสอน)

2. สื่อดิจิทัลประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

   • Offline Application คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Interactive CD

   • Resources แหลงรวบรวมส่ือประกอบการเรียนรู ประกอบดวยใบงาน เเบบทดสอบ เเละเเบบประเมิน

   •  Twig สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

   •  UC (Universal Curriculum) บทเรียนและแบบฝกหัดในรูปแบบ Interactive CD

3. เเบบวัดเเละบันทึกผลการเรียนรูพรอมเฉลย หนังสืออานเสริม (3-5 เลม)

4. อุปกรณจัดกิจกรรม

การแบ่งเขตเวลาโลก

อธิบายเรื่องความสำคัญของการแบงเขต
เวลาของโลก เพ่ือเปนเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
เขาใจความแตกตางระหวางเวลามาตรฐาน
และเวลาทองถิ่น

อธิบายประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางประชากร
การเปลี่ยนแปลงประชากร และลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต

อธิยายเกี่ยวกับสาเหตุการระวังภัย และ
แนวทางปองกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย เพื่อวิเคราะหเชื่อมโยง 
สาเหตุและหาแนวทางปองกัน

อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ลักษณะทางประชากร การปรับตัวและการ
ตั้งถิ่นฐาน สภาพปญหาที่เกิดจากการตั้ง
ถิ่นฐาน

อธิบายเรื่องระบบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นใน
แตละภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต

ปัญหามลพิษ

การปรับตัวและ
การต้ังถ่ินฐาน ระบบสภาพอากาศ

ประชากรโลก

ภัยธรรมชาติ

สำหรับ
ครูสังคม

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด

ครบ จบ คู่มือกิจกรรม+อุปกรณ์พร้อมสอน
ทำตามได้ง่าย นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในกล่องเดียว

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รหัสสินคา 9003001

รหัสสินคา 9003002

รหัสสินคา 9003003

รหัสสินคา 9003004

รหัสสินคา 9003005

รหัสสินคา 9003006

ม.1

ม.1

ม.2

ม.2

ม.3

ม.3

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
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พรอม

คูมือครู

ทุกชุดมาพรอมคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

อธิบายขั้นตอนการใชอยางละเอียด 

สะดวก ครบถวน

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51

ระบุปญหา

ใหผูเรียนเรียนรูวาปญหาที่สำคัญ

ที่สุดมีผลตอการแกปญหา 

ตองระบุปญหาใหตรงประเด็นและถูกตอง

ดวยส�อ TWIG

คลิปสอนวิทยาศาสตร 

เรียนรู เขาใจงาย ภายใน 3 นาที

กำหนดทางเลือก

ใหผูเรียนรวมกันคิดพิจารณา

ทางเลือก ที่สอดคลองกับปญหากอน

ลงมือเลือกหรือตัดสินใจแกปญหา

ดวยส�อ Resources รวมส�อที่ออกแบบ

 มาสำหรับการเรียนรูสามารถพรินต

   และ ใชงานไดทันที 

ออกแบบ

วิธีแกปญหา

ใหผูเรียนออกแบบ

วิธีแกปญหาพรอมนำเสนอผลงาน

ดวยส�อและวัสดุอุปกรณภายในกลอง 

เพ�อไดลงมือทำจริง และชวยให

ผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้น

คนหาสาเหตุและเก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงความรูตาง ๆ 

สำรวจและ

คนควาขอมูล

ดวยส�อ Application

และส�อ TWIG 

หนังสืออานเสริม เพ�อเขาถึง

เนื้อหาไดงายสอดคลองกับ

ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตร

ผูเรียนรวมกันสังเคราะหขอมูล 

และเลือกวิธีการแก ไขใหเหมาะสม

สอดคลองมากที่สุด 

เลือกวิธีที่ดีที่สุด

ดวยส�อ Application และส�อ Resources 

 หนังสือเสริม เพ�อการจัดกิจกรรม

   การเรียนการสอนที่สอดคลองกับ

      ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู

        ของหลักสูตร

พิจารณาผลงาน 

ตรวจสอบขอมูลใหเปนไป

ตามเกณฑคุณภาพที่กำหนด

ตรวจสอบ

ตรวจสอบและวัดผลการเรียนรู 

เพ�อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

รูปแบบการสอน
Problem Solving Method

ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้
สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอน 
Problem Solving Method 
สื่อการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจจากการลงมือท�า
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส�าหรับศตวรรษที่ 21 
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด LearnPlus Social เรื่อง การแบ่งเขตเวลาโลก ม.1 9003001 5,300

2 ชุด LearnPlus Social เรื่อง ภัยธรรมชาติ ม.1 9003002 4,800

3 ชุด LearnPlus Social เรื่อง ปัญหามลพิษ ม.2 9003003 5,300

4 ชุด LearnPlus Social เรื่อง การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน ม.2 9003004 5,000

5 ชุด LearnPlus Social เรื่อง ประชากรโลก ม.3 9003005 5,000

6 ชุด LearnPlus Social เรื่อง ระบบสภาพอากาศ ม.3 9003006 5,300

ระดับมัธยมต้น

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

สื่อการเรียนรูที่ประกอบภายในชุดกิจกรรม
1. หนังสือคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning (สำหรับครูในการวางแผนการสอน)

2. สื่อดิจิทัลประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

   • Offline Application คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Interactive CD

   • Resources แหลงรวบรวมส่ือประกอบการเรียนรู ประกอบดวยใบงาน เเบบทดสอบ เเละเเบบประเมิน

   •  Twig สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

   •  UC (Universal Curriculum) บทเรียนและแบบฝกหัดในรูปแบบ Interactive CD

3. เเบบวัดเเละบันทึกผลการเรียนรูพรอมเฉลย หนังสืออานเสริม (3-5 เลม)

4. อุปกรณจัดกิจกรรม

การแบ่งเขตเวลาโลก

อธิบายเรื่องความสำคัญของการแบงเขต
เวลาของโลก เพ่ือเปนเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
เขาใจความแตกตางระหวางเวลามาตรฐาน
และเวลาทองถิ่น

อธิบายประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางประชากร
การเปลี่ยนแปลงประชากร และลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต

อธิยายเกี่ยวกับสาเหตุการระวังภัย และ
แนวทางปองกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย เพื่อวิเคราะหเชื่อมโยง 
สาเหตุและหาแนวทางปองกัน

อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ลักษณะทางประชากร การปรับตัวและการ
ตั้งถิ่นฐาน สภาพปญหาที่เกิดจากการตั้ง
ถิ่นฐาน

อธิบายเรื่องระบบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นใน
แตละภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต

ปัญหามลพิษ

การปรับตัวและ
การต้ังถ่ินฐาน ระบบสภาพอากาศ

ประชากรโลก

ภัยธรรมชาติ

สำหรับ
ครูสังคม

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด

ครบ จบ คู่มือกิจกรรม+อุปกรณ์พร้อมสอน
ทำตามได้ง่าย นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในกล่องเดียว

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รหัสสินคา 9003001

รหัสสินคา 9003002

รหัสสินคา 9003003

รหัสสินคา 9003004

รหัสสินคา 9003005

รหัสสินคา 9003006

ม.1

ม.1

ม.2

ม.2

ม.3

ม.3
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หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

22

ชุด ชีวิตดีงามตามค�าพ่อสอน 
ปลูกฝงการท�าดีและการด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ชื่อผู้แต่ง : ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, กรกฤษณ์ พรอินทร์, ปรางฤทัย ใจสุทธิ

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 สื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงำมตำมค�ำพ่อสอน
ระดับมัธยมศึกษำ (สื่อประจ�ำห้องเรียน) 8023146 2,150   

ประกอบด้วย : หนังสือชีวิตดีตามรอยพ่อ...เร่ืองเล่าจากนักเรียนทุน
  /หนังสือของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง/คู่มือการจัดกิจกรรม
  การเรียนรู้ ประกอบหนังสือชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่าจาก
  นักเรียนทุน และ หนังสือของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง/
  แบบวดัผลการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ 
  ประกอบหนังสือ ชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
  และหนังสือ ของขวัญจากพ่อ..ชีวิตพอเพียง

2 ชุด หนังสือและแบบวัด ชีวิตดีตำมรอยพ่อ...เรื่องเล่ำจำกนักเรียนทุน 
(สื่อประจ�ำตัวนักเรียน)

8023149 575

ประกอบด้วย : หนงัสอืชวีติดตีามรอยพ่อ...เรือ่งเล่าจากนกัเรยีนทนุ/แบบวดัผล
  การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ประกอบ
 หนังสือ ชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน

3 ชุด หนังสือและแบบวัด ของขวัญจำกพ่อ...ชีวิตพอเพียง 
(สื่อประจ�ำตัวนักเรียน)

8023150 575

ประกอบด้วย : หนังสือของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง/แบบวัดผลการเรียนรู้
  และกิจกรรมพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
  ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง

 ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ชุด ชีวิตดีงามตามคําพอสอน
ครูสามารถน�าไปประยุกต์ใช้วางแผนการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้  

  โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชาสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนื เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  

  ทักษะชีวิตและการได้ลงมือปฏิบัติที่เป็นทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญของเยาวชนใน 

  ศตวรรษที่ 21
มีกิจกรรมท้ายเล่ม เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา

ถ่ายทอดเรื่องราวของนักเรียนทุนเล่าเรียน

หลวงเเละทุนอานันทมหิดล เเละเรื่องราว

ของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่น ้อมน�าเอา

พระบรมราโชวาทเเละพระราชด�ารัส

เป็นเเนวทางในการด�าเนินชีวิตแบบวัดผลการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด

หนังสือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ตัวอย่ำงหนังสือ

สังคมศึกษา
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ชุด HOTS SOCIAL แบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ฝกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญานจากสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เพิ่มความท้าทายมากขึ้น เพื่อวางแผนการด�าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน
ชื่อผู้แต่ง : ปรางฤทัย ใจสุทธิ

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด HOTS SOCIAL แบบฝกเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด 9033010 660

ประกอบด้วย : แบบฝึกทักษะการคิด สังคมศึกษาฯ ม.1-ม.3
                  

แถมฟรี! CD แนวค�าตอบและแบบประเมิน                      
เมื่อซื้อแบบฝึกทักษะการคิด 

สังคมศึกษาฯ  ม.1-ม.3 ครบทั้ง 3 เล่ม

2 แบบฝึกทักษะการคิด สังคมศึกษาฯ ม.1 9133015 220

3 แบบฝึกทักษะการคิด สังคมศึกษาฯ ม.2 9233005 220

4 แบบฝึกทักษะการคิด สังคมศึกษาฯ ม.3 9333005 220 

ระดับมัธยมศึกษา

แบบฝกทักษะการคิดสังคมศึกษาฯ
 เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ผ่านกระบวนการคิด

ที่หลากหลายให้ผู้เรียนน�าไปประยุกต์ใช้
ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างถกูต้องเเละเหมาะสม

ม.2 ม.3

สื่อพัฒนาทักษะการคิดสังคมศึกษาฯ

แบบฝึกเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ 
รอบตัว ฝึกให้ผู้เรียนขยันคิด ช่างสังเกต เเก้ปัญหาได้

ท้าทายการท�าโจทย์
หลากหลายรูปแบบ

CD แนวค�าตอบเเละเเบบประเมิน

เมื่อซื้อครบทั้งชุด 3 เล่ม

เเถมฟรี!เเถมฟรี!

ม.1

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

สัง
คม

ศึก
ษา
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ระดับมัธยมศึกษา

ชุด Active Learner วิชาสังคมศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพื่อผู้เรียนทบทวนความรู้ได้เอง 
พร้อมกิจกรรม Interactive กระตุ้นความสนใจ
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

Active Learner พระพุทธศำสนำ (ม.1-ม.3)

1 Active Learner พระพุทธศาสนา ม.1 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673031 1,000

2 Active Learner พระพุทธศาสนา ม.2 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673032 1,000

3 Active Learner พระพุทธศาสนา ม.3 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673033 1,000

Active Learner ประวัติศำสตร์ (ม.1-ม.6)

4 Active Learner ประวัติศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673034 1,000

5 Active Learner ประวัติศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673035 1,000

6 Active Learner ประวัติศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673036 1,000

7 Active Learner ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7773027 1,000

8 Active Learner ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7773028 1,000

Active Learner หน้ำที่พลเมือง (ม.1-ม.6)

9 Active Learner หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673028 1,000

10 Active Learner หน้าที่พลเมืองฯ ม.2 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673029 1,000

11 Active Learner หน้าที่พลเมืองฯ ม.3 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673030 1,000

12 Active Learner หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7773026 1,000

Active Learner เศรษฐศำสตร์ (ม.1-ม.3)

13 Active Learner เศรษฐศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673040 1,000

14 Active Learner เศรษฐศาสตร์ ม.2 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673041 1,000

15 Active Learner เศรษฐศาสตร์ ม.3 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7673042 1,000

เนื้อหาบทเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู

แนวคิดรวบยอดในแตละบท

Á.1

á¼‹¹·Õ่

1
บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 142 ถนนตะนาว 

เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
e-mail : info@i-playable.com

หน้าที่พลเมือง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object)

สอดคล้องกับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

เนื้อหาบทเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู

แนวคิดรวบยอดในแตละบท

บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 142 ถนนตะนาว 
เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

e-mail : info@i-playable.com

เศรษฐศาสตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object)

สอดคล้องกับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Á.1

á¼‹¹·Õ่

1

Á.1
เนื้อหาบทเรียน

แนวทางการจัดการเรียนรู

แนวคิดรวบยอดในแตละบท

á¼‹¹·Õ่

1
บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 142 ถนนตะนาว 

เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
e-mail : info@i-playable.com

ประวัติศาสตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object)

สอดคล้องกับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

Á.2

ประวัต
ิศ

าสต
ร์

บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด 142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

e-mail : info@i-playable.com

เนื้อหาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางปี’51

กิจกรรม Interactive 
ที่กระตุ้นความสนใจ

สไลด์สรุปแนวคิดรวบยอด
ของแต่ละบท (Power Point)

ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนการสอน
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เช่น

- แบบประเมินสมุดภาพ

- ใบงาน

- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

- แบบสังเกตุพฤติกรรมการทำงานกลุม

- แบบบันทึกหลังแผนการสอน

เนื้อหาในบทเรียน กิจกรรม Interactive แบบประเมิน

ความต้องการพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
Processor : 1GHz Intel Pentium III (or equivalent) recommended Pentium IV 2GHz processor Supported Operating Systems : Window XP,Windows 7,Vista Memory : 1GB RAM (2GB for 

Windows Vista and Window 7) Screen Resolution : 1024 x 768 or higher Colour Depth : 32 Bit (True colour) or higher Audio : Sound card Graphic : DirectX 9 Compatible integrated 

video chip with 128 MB Ram,64 MB DirectX 9 Compatible Standalone graphics card preferred Browsers : IE6 or higher,Firefox 3 or higher,Opera 10 or higher,Google Chrome Plugin : Flash 

Player 10 or higher

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบ 
ท้ายบทเรียน และแนวข้อสอบอื่นๆ เช่น

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (O-net)

- แนวขอสอบกลาง

- รวมขอสอบ (แนวขอสอบคิดวิเคราะห, แนวขอสอบ            

  O-net, คลังขอสอบ)

ประวัติศาสตร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Object)

สอดคล้องกับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ม.2

ใหม่
กิจกรรม Interactive 
เพื่อการทบทวน
พิชิต NT/O-NET
สอดคล้องการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามวัตถุประสงคเฉพาะ  ซึ่งถูกออกแบบ 

มาเพื่อชวยใหผูสอน สามารถประยุกตบทเรียนตางๆ เขากับการเรียน 

การสอนในหองเรียนดวย รวมถึงผูเรียนสามารถใชทบทวนบทเรียนได

ดวยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดังนี้



สังคมศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษา

Active Reader 
ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เสริมสาระทางภูมิปญญาไทย เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชา
ได้เร็วและดีขึ้น
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader ปาชายคลอง 7078137 500

2 Active Reader ผึ้งพื้นเมือง 7078138 500

3 Active Reader เกลือสมุทร 7078139 500

4 Active Reader น�้าตาลมะพร้าว 7078140 500

5 Active Reader ปาชายเลน 7078141 500

6 Active Reader ปลาทู 7078142 500

7 Active Reader หิ่งห้อย 7078143 500

8 Active Reader เห็ดโคน 7078144 500

9 Active Reader หอยหลอด 7078145 500

10 Active Reader กลเม็ดจับสัตว์น�้า 7078146 500

ระดับมัธยมศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

นํ้าตาลมะพร้าว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ป่าชายคลอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

เกลือสมุทรเกลือสมุทร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ป่าชายเลน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

หิ่งห้อย

Active Reader 
ชุด สรรพ์สาระของโลก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่รวบรวมทุกค�าตอบเรื่องเล้นลับพิศวงและมหัศจรรย์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นบนโลก เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็วและดีขึ้น
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader รู้รอบความลับของโลก 1 7073007 500

2 Active Reader รู้รอบความลับของโลก 2 7073008 500

3 Active Reader สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7073009 500

4 Active Reader ยอดบุคคลส�าคัญของโลก 1 7073010 500

5 Active Reader ยอดบุคคลส�าคัญของโลก 2 7073011 500

6 Active Reader รู้รอบเหตุการณ์ส�าคัญ 7073012 500

สัง
คม

ศึก
ษา
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Active Learner วิชาสุขศึกษา

เนื้อหาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางปี’51

กิจกรรม Interactive 
ที่กระตุ้นความสนใจ

สไลด์สรุปแนวคิดรวบยอด
ของแต่ละบท (Power Point)

ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนการสอน
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เช่น

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบ 
ท้ายบทเรียน และแนวข้อสอบอื่นๆ เช่น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ (Learning Objective)
สอดคล้องกับหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา

• ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียน

   ได้ด้วยตัวเอง

• ออกเเบบมาเพื่อความสะดวก 

   สามารถประยุกต์บทเรียนต่างๆ 

   เข้ากับการสอนให้ห้องเรียนได้

เนื้อหาในบทเรียน กิจกรรม Interactive แบบประเมิน

สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้สุขศึกษา

ชุด Active Learner วิชาสุขศึกษา
หนังสือเรียนในรูปแบบดิจิทัล ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ‘51
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Learner สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7674004 1,000

2 Active Learner สุขศึกษา ม.2 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7674005 1,000

3 Active Learner สุขศึกษา ม.3 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7674006 1,000

4 Active Learner สุขศึกษา ม.4-6 (หลักสูตรแกนกลางฯ '51) 7774008 1,000

ระดับมัธยมศึกษา
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หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม         

English for Today Grammar and Usage

เรียนรู้ไวยากรณ์ เสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารและเพิ่มคะแนนสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม
เพียงสแกน

หนังสือเสริมหลักการใช้ภาษาและโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรเเกนกลาง

แต่ละเล่ม ประกอบด้วย

English for Today 
Grammar and Usage

หนังสือเสริมความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ชุด English for Today Grammar and Usage 
เสริมพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนและตรงตามหลักสูตร ครบถ้วนเข้าใจง่าย 
และครอบคลุมหลักการใช้ภาษาทั้งหลักไวยากรณ์ คํา วลี สํานวน เพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและมั่นใจ
ชื่อผูแตง :  อักษร อินสไปร 

ลําดับ ชื่อสินคา รหัสสินคา ราคา จํานวน รวมเงิน

1 English for Today Grammar and Usage 1 9122063 185

2 English for Today Grammar and Usage 2 9122064 165

3 English for Today Grammar and Usage 3 9122065 135

ระดับมัธยมศึกษา

อธิบายเปรียบเทียบตัวอยางการใชภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเเบบประโยคตอประโยค

สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เขาใจงาย เพื่อใชเสริมความรูทั้งในหองเรียน

และเตรียมสอบ

เนนประเด็นสําคัญของเนื้อหาอยางชัดเจนดวยกรอบขอสังเกต (Note)

ขอควรระวัง (Caution) และขอควรจํา (Remember)

พรอมภาพประกอบ Inforgraphic เเละตัวอยางประโยค 

ที่ใชสื่อสารไดในชีวิตประจําวัน
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หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

Active Reader 
ชุด ยอดนิทานของโลก นิทานภาพ 2 ภาษา
เสริมทักษะการอ่าน เพิ่มเติมความรู้ ด้วยค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากสุดยอดนิทานอมตะของโลก ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด 7072024 500

2 Active Reader  เจ้าหญิงหงส์ขาว 7072025 500

3 Active Reader  หนูน้อยกับเสือจอมเจ้าเล่ห์ 7072026 500

4 Active Reader  เงือกน้อยผู้อาภัพ 7072027 500

5 Active Reader  หนูน้อยหมวกแดง 7072028 500

6 Active Reader  พิน็อคคิโอ 7072029 500

7 Active Reader  ถั่ววิเศษกับกลิ่นหอม 7072030 500

8 Active Reader  หนูน้อยธัมเบลินา 7072031 500

9 Active Reader  เจ้าหญิงนิทรา 7072032 500

10 Active Reader  เจ้าชายกบ 7072033 500

11 Active Reader  หมาปากับลูกแกะ 7072034 500

12 Active Reader  ลูกเป็ดขี้เหร่ 7072035 500

13 Active Reader  ลูกหมูสามตัว 7072036 500

14 Active Reader  จอมวานรยอดอิทธิฤทธิ์ 7072037 500

15 Active Reader  อาลีบาบากับโจรสี่สิบคน 7072038 500

16 Active Reader  เจ้าชายกับขอทาน 7072039 500

17 Active Reader  ซินเดอเรลลา 7072040 500

18 Active Reader  จักรพรรดิผู้โง่เขลา 7072041 500

19 Active Reader  เด็กหญิงไม้ขีดไฟ 7072042 500

20 Active Reader  อลิซในแดนมหัศจรรย์ 7072043 500

21 Active Reader  เจ้าชายหงส์ขาวทั้งหก 7072044 500

22 Active Reader  ปเตอร์แพน 7072045 500

23 Active Reader  สามทหารเสือ 7072046 500

ระดับมัธยมศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

เจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงนิทรา
Sleeping BeautySleeping Beauty

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ปีเตอร์แพน
ในดินแดนมหัศจรรย์

Peter Pan

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

อลิซผจญภัย
ในแดนมหัศจรรย์
Alice in Wonderland

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัว
The Three Little PigsThe Three Little Pigs

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ซินเดอเรลลา
สาวน้อยรองเท้าแก้ว

Cinderella

สื่อดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
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อักษร อินสไปร์ ผู้นำการออกแบบนวัตกรรมสื่อ
จุดประกายการเรียนรู้ด้วยสื่อที่ครบวงจร ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ

เพิ่มองค์ความรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์ชั้นสูงของผู้เรียน

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3RS

8CS

Smart Classroom

Reading
อ่านออก

Writing
เขียนได้ Arithmetic

คำนวณเป็น

Critical Thinking
and Problem Solving
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา

Collaboration Teamwork 
and Leadership

ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ

Creativity and Innovation
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม

Cross Cultural 
Understanding

เข้าใจความต่างวัฒนธรรม

Communication, Information 
and Media Literacy
สื่อสารได้ รู้เท่าทันสื่อ

Computing 
and ICT Literacy

คอมพิวเตอร์และไอที

Career and 
Learning Self-Reliance 

วิชาชีพและเรียนรู้ด้วยตนเอง

Compassion 
คุณธรรม และจริยธรรม

แบบฝึกหัด

ชุดกิจกรรม

สื่อดิจิทัล

สื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้

Smart Classroom
มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

สื่อดิจิทัล

หนังสือเรียน
วิชา คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน
วิชา วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน
วิชา สังคมศึกษา

ทักษะการคิด
หนังสือ  ชุด  HOTS MATHS แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์

สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

สื่อเรียนรู้รูปแบบ Problem Solving Method

สื่อหลัก
 ูรนยีรเรากลผดัวบบแ  

านฒัพมรรกจิกะลแ  
ดิครากนวบะรกะษกัท

งารสมิรสเอืสงันห  
มรรธยิรจมรรธณุค มรรกจิกดัจรากอืมูค  

ูรนยีรเราก

อืสงันหงายอวัต

าพระบรมราโชวาทและพระราชดํา สัร
า  จ็รเ  

างาน

และทํา

ดิครากะษกัท  

ออกกํา

ตัวอยางแบบฝกทักษะการคิด
เรื่องระบบสมการเชิงเสน (ม.3)

 

ํคมาตมางีดติวีช ดุช า

ตัวอยางแบบฝกทักษะการคิด
เรื่องการปกครอง (ม.2)



สั่งซื้อไดที่ รานคาหนังสือเรียนในจังหวัด หรือ ติดตอเจาหนาที่บริหารการตลาด
รหัสสินคา 9000038บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด (AIN)

Tel. 0 2622 2999 Fax. 0 2622 1311-8 
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อได้ที่ www.aksorn.com

หรือที่
บริษัท อักษร อินสไปร จำกัด 142 ซอยแพรงสรรพศาสตร ถนนตะนาว
กรุงเทพมหานคร 10200 Tel. 0 2622 2999 Fax. 0 2622 1311-8 

มัธยมศึกษา
สื่อยกระดับการเรียนรู้

ปี 2563

• สื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์

• สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

• สื่อเรียนรู้รูปแบบ Problem Solving Method

• สื่อดิจิทัล

ทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี

21st
3Rs
8Cs

ห้องเรียน Twig

“การใช้สื่อวิดีโอในห้องเรียน ช่วยตรึงความสนใจของนักเรียนได้ดีมาก
แต่การหาวิดีโอที่เนื้อหาตรงกับบทเรียนเป็นเรื่องยาก

Twig ช่วยแก้ปัญหานี้ โดยมีเนื้อหาตรงกับสิ่งที่ต้องการสอน
มีบทบรรยาย และสรุปประเด็นสำคัญ

ทำให้เด็กสามารถเข้าใจบทเรียนได้ใน 3 นาที

"ไมพลาด

ทุกความเคลื่อนไหว

จากอักษร" Facebook




