หลักส

ูตร

..

ใหม่

ใบสั่งซื้อ หนังสือเรียน
2564
ภาคเรียนที่

ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค�ำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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รายการใบสัง่ ซือ้ นี้ ได้รบั การผ่านตรวจประเมินคุณภาพ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว
และอาจมีการเปลีย่ นแปลงราคา ณ วันทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศรายชือ่ บนหน้าเว็บไซต์ ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2564 (www.vec.go.th)

ท�ำไมถึง ว. ?

ก้าวทันสู่ยุคการสอนแบบดิจิทัล

ควรเลือก ศส

Scan Me!

.
.
..

เรียนสนุก กระตุ้นการเรียนด้วย Smart Book
QR-Code

Audio

Website

Video

PowerPoint

พร้อมสื่อการสอนออนไลน์ และสื่อการเรียนแนวใหม่
เน้นการสอนแบบ Constructionism
และเน้นทักษะกระบวนการคิด

สุดยอดคู่มือครูแบบบูรณาการ ฟรี

แผนการจัดการเรียนรูเ้ ต็มรูปแบบ - คลังข้อสอบ - สอนง่าย เรียนรูง้ า่ ย - เฉลย - ทันสมัยพร้อมใช้งาน
พร้อมสือ่ การสอนออนไลน์ - Audio - Video - PowerPoint ประกอบการเรียนการสอน
โรงเรียน
นามผู้ซื้อ
ที่อยู่ (ระบุอย่างชัดเจน)
โทร. (มือถือ)
หมายเหตุ

ต�ำแหน่ง
FAX :

Line ID :
ลงนาม
(
ลงชื่อ

วันที่
รหัสลูกค้า
ก�ำหนดส่ง
อาจารย์ผู้ซื้อ
)
ผู้รับใบสั่ง

Smart Book for Smart Education
หนังสือเรียนในรูปแบบ

หน้าต

หนังสือเรัวียนอย่าง
BOO รูปแบบ
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KAZINE

รูปที่ ๓.๑๕ จิตรกรรมฝาผนัง
.co.th
ที่มา : https://images.voicetv

ใ น ส มั ย ส ม เ ด็ จ
พระรามาธิบดีที่ ๒ ถึงสมัย
สมเด็ จ พระเจ้ า ทรงธร รม
(พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๑๗๑) มี
ศิลปะเหมือนสมัยสุโขทัย

What about
you?

I’m from
Indonesia.
Pair work :

Now practice conversation 7. Use ASEAN

A : Where are you from,
B : I’m from
A : I’m from

  øĩĚċŀ ĩ ĳĐī Đ ďį Ě øī ÿ ĶĐĒũ ÿ ÿį đĨ Đ  ĢĩøùĩċûĞĩĘĚİŤ Ĵ ĜħûĞĩĘĳùŤ ĩ ĶÿċŤ ĩ Đ
øĩĚČĜĩċĤĩÿĎŀĩĶĢŤĳøīċûĞĩĘēīċĕĜĩċķċŤĵċęĳĀĕĩħďįĚøīÿùĐĩċęţĤĘĂĭþĻ ĘĬøĩĚ
ĳĒŚċČĨĞďįĚøīÿĳĕīĘĻ ĘĩøùĭĐ
ļ ċĨþĐĨĐ
ļ ēİĒ
Ť ĚħøĤđøĩĚÿħČŤĤþĘĬûĞĩĘĚİĳŤ ĚĮĤĻ þøĩĚČĜĩċ
ġŀĩĢĚĨđďįĚøīÿùĐĩċęţĤĘ ĳĕĮĻĤĶāŤĶĐøĩĚĞĩþĴēĐ øĩĚċŀĩĳĐīĐþĩĐ ĴĜħĕĨĉĐĩ
ĒĚĨđĒĚįþďįĚøīÿĶĢŤġĩĘĩĚčġĚŤĩþûĞĩĘġŀĩĳĚĺÿķċŤ ĵċęøĩĚĳùĬęĐĴēĐøĩĚČĜĩċ
ġŀĩĢĚĨđďįĚøīÿùĭļĐĳĕĮĻĤĶāŤĳĒūĐĴĐĞĎĩþĶĐøĩĚđĚīĢĩĚďįĚøīÿùĐĩċęţĤĘČţĤķĒ

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม

I’m a cashier.
And you?

Web Guide
• https://www.slideshare.net
• http://dspace.bu.ac.th

Have a nice work.

Thanks.

าอู่ทอง
รูปที่ ๓.๑๗ การแต่งกายสมัยพระเจ้.com,
ที่มา : http://www.rakbankerd
https://thaigoodview.com

หน่วยที่

1

สนุกกับ
การเรียนด้วย
Multi QR-Code
Guide

พัฒนาการ

และการปรับตัวในวัยรุ่น

สาระการเรียนรู้

• ค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติม		
นอกต�ำราเรียน
ด้วยตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

พัฒนาการของวัยรุ่น
การสร้างบุคลิกภาพ
ต้นทุนชีวิตและทักษะชีวิต
ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

1.
2.
3.
4.

อธิบายพัฒนาการของวัยรุ่นได้
ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง
อธิบายถึงต้นทุนชีวิตและทักษะชีวิตได้
อธิบายภาวะการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยได้

สมรรถนะประจ�าหน่วย

สรุปท้ายหน่วย
• เป็นการสรุปเรื่องราวจาก
เนื้อหาที่ได้เรียนจบไปใน
แต่ละหน่วยการเรียน

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
• ช่วยพัฒนาการเรียน โดย
ทุกหน่วยการเรียนจะสอดแทรก
กิจกรรมไว้อย่างหลากหลาย

6.2.2 การรับค�าสั่งในงานบริการด้านรถยนต์
ǰ ǰ
ǰ
ĔîÖćøøĆïÙĞćÿĆęÜĔîÜćîïøĉÖćøéšćîøë÷îêŤǰ đöČęĂúĎÖÙšć
đ×šćöćêĉéêŠĂĔßšïøĉÖćøìĊęÝčéïøĉÖćøúĎÖÙšćǰ óîĆÖÜćîñĎšöĊĀîšćìĊęøĆïÙĞćÿĆęÜÜćîÝćÖ
úĎÖÙšćǰÝąêšĂÜêšĂîøĆïúĎÖÙšćéšü÷ÙüćöÿčõćóöĊÝøø÷ćöćø÷ćìǰÿĂïëćöÙüćö
ðøąÿÜÙŤ×ĂÜúĎÖÙšćéšü÷ÙüćöÿîĔÝĒúąöĊĕöêøĊÝĉêǰ ÝéïĆîìċÖøć÷úąđĂĊ÷éìĊę
บฟังค�าสั่งในงานบริการ
úĎÖÙšćöĊÙĞćÿĆęÜĔßšïøĉÖćøúÜĔîĔïÿĆęÜÜćîĂ÷ŠćÜÙøïëšüîǰìïìüîÙĞćÿĆęÜ×ĂÜúĎÖÙšć ภาพที่ 1.4 การรั
ด้านรถยนต์
ĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜđóČęĂðŜĂÜÖĆîÙüćöñĉéóúćéǰ îĞćúĎÖÙšćĕðĀšĂÜøĆïøĂÜúĎÖÙšćǰ đóČęĂ
ที่มา: http://www.afast22.com
óĆÖøĂ×èąìĊęĔĀšÖćøïøĉÖćøǰ îĞćĔïÿĆęÜÜćî×ĂÜúĎÖÙšćĕðÿŠÜ÷ĆÜĒñîÖÜćîìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜ
6.2.3 การรับค�าสั่งปฏิบัติงานทั่วไป
ǰ ǰ
ǰ
ĔîÖćøøĆïÙĞćÿĆęÜðäĉïĆêĉÜćîìĆęüĕðǰ ñĎšøĆïÙĞćÿĆęÜÝąêšĂÜ
øĆïÙĞćÿĆęÜéšü÷ÖćøóĉÝćøèćĒúąĀćĒîüìćÜìĊęÝąðäĉïĆêĉÜćîĔĀšÿĞćđøĘÝúčúŠüÜ
éšü÷éĊǰ ĔĀšÙüćöøŠüööČĂÖĆïñĎšÿĆęÜÖćøëšćÙĞćÿĆęÜîĆĚîđðŨîÙĞćÿĆęÜìĊęđĀöćąÿöĒúąßĂï
ภาพที่ 1.5 การรับค�าสั่งด้วยวาจา
éšü÷ÖãĀöć÷ǰ ĀćÖĕöŠĒîŠĔÝĀøČĂÙĞćÿĆęÜìĊęĕéšøĆïĕöŠßĆéđÝîđóĊ÷ÜóĂÖĘĔĀšàĆÖëćö
จากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ที่มา: https://www.jianshu.com
ĔĀšđ×šćĔÝǰĒúąóøšĂöìĊęÝąðäĉïĆêĉéšü÷ÙüćöđêĘöĔÝ

สรุปท้ายหน่วย
การฟังคำาสั่งในการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติ
ที่แตกต่างจากการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไป เพราะเน้นที่ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การทำางาน ควบคู่กับความสามารถของผู้รับสาร โดยมีจุดมุ่งหมาย คือผลของการสื่อสาร
ต้องทำาให้การปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อระบบการทำางาน
ภายในองค์กร

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ǰ òřÖÖĉÝÖøøöÖćøøĆïôŦÜÙĞćÿĆęÜǰ ēé÷öĊđĀêčÖćøèŤ
ÿööčêĉĒúšüĒïŠÜÖúčŠöîĆÖđøĊ÷îĔĀšìĞćÖĉÝÖøøöÖćøøĆï
ôŦÜÙĞćÿĆęÜǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
ǰ ǰ ÖćøøĆïôŦÜÙĞćÿĆęÜĔîÖćøïøĉÖćøøšćîĂćĀćøǰǰ
ǰ ǰ ÖćøøĆïôŦÜÙĞćÿĆęÜÝćÖñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć
ǰ ǰ ÖćøøĆïôŦÜÙĞćÿĆęÜÝćÖîć÷ĀöĎŠúĎÖđÿČĂ
ǰ ǰ ÖćøøĆïôŦÜÙĞćÿĆęÜĔîÜćîïøĉÖćøìĆęüĕð

กรณีศึกษา
ǰ ĒïŠÜîĆÖđøĊ÷îĂĂÖđðŨîÖúčŠöǰėǰúąǰǰÙî
ǰ îĆÖđøĊ÷îđÖĘï×šĂöĎúõćÙÿîćöÝćÖÖćøÿĆöõćþèŤ
ǰ ïčÙÙúìĊęìĞćÜćîĔîÿć÷ĂćßĊóêŠćÜǰ ėǰ đÖĊę÷üÖĆïǰ
ǰ ĶđìÙîĉÙĒúąüĉíĊÖćøøĆïÙĞćÿĆęÜĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
ǰ Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąĕéšñúéĊķǰ
ǰ îĆÖđøĊ÷îøŠüöÖĆîüĉđÙøćąĀŤĒúąĂõĉðøć÷Ēúąÿøčð
ǰ ÿćøąðøąē÷ßîŤìĊęĕéšÝćÖÖćøÿĆöõćþèŤïčÙÙú
ǰ ĒêŠúąĂćßĊó
ǰ îĆÖđøĊ÷îøŠüöÖĆîîĞćđÿîĂñúÖćøĂõĉðøć÷Āîšć
ǰ ßĆĚîđøĊ÷î

(Business Plan)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
คําชี้ แจง ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน และดําเนินการจั ดทําแผนธุรกิจตามความสนใจของกลุม
กลุมละ 1 แผน แลวอภิปรายหนาชั้นเรียนวาจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจอยางไร

8) ความเห็นใจผู้อื่น เข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับ
การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ เข้าใจความรู้สึกและยอมรับบุคคลอื่นที่ต่างจากตนเอง
9) การจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ รับรู้อารมณ์ตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร
รู้วิธีจัดการกับอารมณ์โกรธหรือโศกเศร้าที่ส่งผลทางลบต่อร่างกายและจิตใจได้
10) การจัดการกับความเครียด รับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด และแนวทางในการ
ควบคุมระดับความเครียด
พ่อแม่จะช่วยเสริมทักษะชีวิตให้ลูกได้ตั้งแต่เล็กจนเป็นวัยรุ่น โดย
1) พ่อแม่ลูกมอบความรัก ความอบอุ่น และให้ความไว้วางใจ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ท�าให้เกิดความ
พร้อมในการรับฟัง เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2) มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจ ปรึกษาหารือหรือเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบมาให้ฟัง มี
การยอมรับฟังความคิดเห็นที่ทั้งพ่อแม่และลูกจะแสดงความคิดเห็นคล้อยตามหรือขัดแย้งอันดีได้ในบรรยากาศที่
เป็นกันเอง
3) พ่อแม่ต้องมีความมั่นคง อดทน มีหลักการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทั้งพ่อและแม่มีความยืดหยุ่น มีเหตุผลที่ดี
4) พ่อแม่ควบคุมตัวเองได้ดี ทั้งอารมณ์และพฤติกรรม
5) พ่อแม่มีลักษณะที่ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจและสนับสนุนในความสามารถด้านอื่น ๆ

บทน�า
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(ธุรกิจขนาดย่อม SMEs)

 สมองส่วนหน้าสุดทำางานร่วมกับสมองส่วนอื่น ๆ ทำาให้เด็ก
* มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำา ไม่ว่อกแว่ก
* ยั้งคิดก่อนทำา ไม่หุนหันพลันแล่น ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้
* กำากับตนเองได้ ทั้งอารมณ์ ความคิด และการกระทำา

Motor
Cortices

เด็กที่เกิดมาทุกคนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นขั้นตอนและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็กแต่ละคนจะมีพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน บ้างก็อดทน บ้างก็ปรับ
ตัวได้ดี บ้างก็ปรับตัวไม่ได้ โดยเฉพาะในโลกเทคโนโลยีและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูจึงต้องอบรมเลี้ยงดูลูกให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะเผชิญกับสังคมภายนอกให้อยู่ร่วม
กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาษาไทยเพื่ อ อาชีพ

• เป็นการกล่าวถึงเนื้อหา
ในภาพรวมก่อนที่จะ
น�ำผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหา

(ความรู้เกี่ยวกับการตลาด)

14

อธิบายพัฒนาการทางเพศแต่ละช่วงวัยและ
ตระหนักถึงการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

บทน�ำ

• http://www.allareart.com
• http://www.fr-asia.com

Multi-QR-Code Guide

1

1.
2.
3.
4.

สรุปท้ายหน่วย

Conversation 8 : What do you do?

What do you do?

• การออกแบบและ
การจัดวางเรียบง่าย
ทันสมัย
• ใช้กระดาษและ
ระบบการพิมพ์ 4 สี
ที่มีคุณภาพทั้งเล่ม
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?
. What about you?
.

Right now, I’m a cook
at a new restaurant.

กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน

เน้นการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
แทรกสื่อ Audio
แทรกสื่อ Video
แทรกเนื้อหาเพิ่มเติมจากบทเรียน

countries for practicing.

ต้นสมัยอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๑๓๑)
ง ศรี อ ยุ ธ ยา ศิ ล ปะ
พระเจ้ า อู่ ท องทรงส ถาปนาก รุ
เฟื่ อ งฟู ไทยเริ่ ม นุ่ ง
การดนต รี ขั บ ร้ อ งและกล อนเพลง
อย่างขอม หญิงนุง่ จีบห่มสไบ
โจงกระเบน แปลงจากทรงหยักรัง้
ม อย่ า งแถบสไ บชั้ น นอก
มี ผ้ า ห่ ม ชั้ น ในอี ก ผื น หนึ่ ง ห่
ย รบาลสมั ย สมเด็ จ
ใช้ ผ้ า เนื้ อ หนาก็ ไ ด้ ตามกฎ มณเฑี
่องานใส่เศรียเพชรมวย” คือ
พระบรมไตรโลกนาถระบุว่า “เมื
เกี้ยวแซม” คือ ผมเกล้าสูง
ก
ยิ
น
หนุ
า
เกล้าไว้ที่ท้ายทอย “เกล้
ไว้บนกระหม่อม

ายณ์มหาราช
รูปที่ ๓.๑๖ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนาร vel.com
ที่มา : https://www.lopburitra

•
•
•
•

I’m from
Singapore.

Where are you
from, Jana?

เพศวิ ถีศึก ษา

๕ วัฒนธรรมสมัยอยุธยา

สนุกกับการเรียนด้วย
QR-Code Guide
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Conversation 7 : Where are you from?

ส า ท ท อ ง ถึ ง สิ้ น
นั บ ตั้ ง แ ต่ ยุ ค พ ร ะ เ จ้ า ป ร า
-๒๓๑ ๐) ในช่ ว งนี้ มี
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา (พ.ศ. ๒๑๗๓
ก โดยเฉพาะ
ขายมา
า
ค้
อ
ต่
ด
มาติ
า
เข้
น
ชาวจี
ชาวยุโรปและ
ม หาราช ชาวฝรั่ ง เศส
าอยุ ธ ยาขึ้ น เป็ น ในรั ช กาลสม เด็ จ พระนา รายณ์
ก่ อ นที่ พ ระเจ้ า อู่ ท องทรง สถาปน
ยกรรม ที่ เ มื อ งลพบุ รี เช่ น
ต
ถาปั
ส
ย
แพร่
มากมา
ม
มาเผย
ดิ
า
เ
ต่
ข้
เ
แ
ได้
งไว้
า
ร้
ส่
ราชธานี ในดินแดนอยธุ ยามีศลิ ปะที
รายณ์ราชนิเวศน์ ระบบ
ธิเถรวาท สมัยทวารวดี พระราชวังเมืองลพบุรี พระนา ่งเศสที่นำาเข้ามา คือ
เช่น โบราณสถานที่สร้างตามลัท
ฝรั
ในสมัยศรีวิชัย และ ท่อประปา และน้าำ พุ ศิลปะของ
โบราณสถานที่สร้างตามลัทธิมหายาน ยาได้นำาศิลปะ
ศิลปะแบบนี้ ปากประตูจะ
Art)
(Gotic
ก
โกธิ
ศิลปะแบบ
ัยอยุธ
ปางตามแบบสมัยลพบุรี ช่างในสม
ดเป็นศิลปะ ทำาเป็นรูปโค้งแหลม
เกิ
น
มของต
ย
รสนิ
บ
กั
า
ข้
เ
ให้
ง
เหล่านี้มาปรุงแต่
ยา ประกอบกับอยุธยา
แบบที่เรียกว่า ศิลปะแบบอยุธ
ุคนี้จึงมีลักษณะไปทาง
ได้รับอิทธิพลจากขอม ศิลปะในย
ดูด้วย ศิลปะยุคนี้อยู่ใน
น
ิ
ขอมหรืออิทธิพลของศาสนาฮ
จพระบรมไตรโลกนาถ
ช่วงสมัยพระเจ้าอู่ทองถึงสมัยสมเด็
(พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๐๓๑)

60 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

BOOKAZINE

Parietal
Cortices
Basal
Ganglia
Occipital
Cortices

การมีสมาธิ
และความตั้งใจ
การควบคุม
พฤติกรรม

Temporal
Cortices

Cerebellum

ภาพที่ 1.13 สมองส่วนหน้าสุดท�างานร่วมกับสมองส่วนอื่น ๆ ของเด็ก
ที่มา: อมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์, 2560.

ให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก
• เน้ น การสอนแบบ Constructionism
หรือเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
• เน้นทักษะกระบวนการคิด
• สอดแทรกภาพประกอบที่สวยงาม สามารถ
อ่านและเข้าใจง่าย

กรณีศึกษา
• มีตัวอย่างกรณีศกึ ษาเพื่อให้ผ้เู รียนร่วมกันคิด
วิเคราะห์และอภิปราย

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
9

ǰ ĔĀšîĆÖđøĊ÷îïĂÖÿĉęÜéĊǰ ėǰ ìĊęĕéšìĞćĔîǰ ǰ ÿĆðéćĀŤìĊęñŠćîǰ ĔĀšïĂÖüŠćĕéšìĞćÙüćöéĊĂąĕøǰ ìĞćĒÖŠĔÙøǰ ÿČęĂÿćøÖĆîĂ÷ŠćÜĕø
ĒúąĕéšñúúĆóíŤĀøČĂðøąē÷ßîŤĒÖŠĔÙøǰĂ÷ŠćÜĕøǰēé÷ÖøĂÖ×šĂöĎúúÜĔîĒïïôĂøŤöïĆîìċÖÙüćöéĊéšćîúŠćÜîĊĚ
ที่

พฤติกรรมความดี

วิธีสื่อสาร

ผู้เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้รับ

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ 2562
• วิเคราะห์หลักสูตร สมรรถนะหลักและ
หน่วยสมรรถนะ
• ให้ความรู้ที่เอื้อต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน
• ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและค�ำอธิบายรายวิชา

2

สาระน่ารู้

เพศวิถีศึก ษา

แบบทดสอบก่อนเรียน
ค�ำสั่ง

2.

3.

4.

5.

ก. วัยอายุ 10-13 ปี
ข. วัยอายุ 13-15 ปี
ค. วัยอายุ 16-17 ปี
ง. วัยอายุ 17-18 ปี
จ. วัยอายุ 18-19 ปี
สิ่งใดเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยสาว
ก. ชอบแต่งตัว รักสวยรักงาม
ข. การมีประจ�าเดือนครั้งแรก
ค. สนใจเพศตรงข้าม
ง. มีการตกไข่
จ. การเป็นสิว
การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจทางเพศ
ไม่เท่ากัน ท�าให้เด็กหญิงมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายเร็วกว่าเด็กชายประมาณกี่ปี
ก. เด็กหญิงเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย 1-2 ปี
ข. เด็กชายเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กหญิง 1-2 ปี
ค. เด็กหญิงเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย 2-3 ปี
ง. เด็กชายเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กหญิง 2-3 ปี
จ. เด็กหญิงเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย 1-3 ปี
เมื่อเข้าสู่ความเป็นวัยหนุ่มสาว สัญญาณความเป็น
สาวคือข้อใดต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. มีความรู้สึกรับผิดชอบ
ข. มีเต้านมขยายใหญ่
ค. มีสะโพกผายออก
ง. การมีประจ�าเดือน
จ. มีเอวคอดสวย
วั ย รุ ่ น ชายเมื่ อ เข้ า สู ่ วั ย หนุ ่ ม วุ ฒิ ภ าวะทางเพศที่
แสดงออกถึงความเป็นเพศชาย คือข้อใด
ก. มีเสียงแตกห้าวและต�่า
ข. อัณฑะผลิตอสุจิ
ค. มีขนขึ้นที่หัวหน่าวและรักแร้
ง. มีความกังวลใจในขนาดและรูปร่างของร่างกาย
จ. มีกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ และมีไหล่กว้างขึ้น

6. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงที่สุด

ก. น�้าอสุจิจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และจะไหลออกมาเอง
ในขณะหลับเมื่อมีมากเกินไป
ข. การที่น�้าอสุจิเคลื่อนออกมาบ่อยในขณะหลับนั้น
เป็นเพราะขาดกิจกรรมการออกก�าลังกาย
ค. การเคลื่อนของน�้าอสุจิในขณะหลับ ถ้าบ่อยเกินไป
จะท�าให้ร่างกายซูบซีดอ่อนเพลีย
ง. ถ้านอนหลับมากเกินไปจะท�าให้น�้าอสุจิเคลื่อนออก
มาบ่อย ๆ
จ. การช่วยระบายน�้าอสุจิด้วยการดูภาพโป๊
7. ค่านิยมในข้อใดถูกต้องทีส่ ดุ ในความคิดของวัยรุน่ หญิง
ก. ต้องมีรูปร่างเพรียวสวยงาม
ข. เป็น “สิว” ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่
ค. มีผมอ่อนนิ่มสลวยสวยงาม
ง. มีส่วนโค้งส่วนเว้าที่งดงาม
จ. ภูมิใจที่เป็นผู้หญิงเต็มตัว
8. ข้อใดเป็นการสร้างบุคลิกภาพ (Personality) ของวัยรุน่
ก. วิตกกังวล กลัวการเป็นผู้ใหญ่
ข. การค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง
ค. ต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่
ง. ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ๆ
จ. วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
9. ข้ อ ใดคื อ ลั ก ษณะเฉพาะทางเพศขั้ น ทุ ติ ย ภู มิ ข อง
เพศหญิง
ก. มีขนขึ้นตามร่างกายและรักแร้
ข. อายุประมาณ 12-13 ปี เริ่มมีประจ�าเดือน
ค. มีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้อง
ง. มีน�้าเสียงที่ต�่าและห้าวกว่า
จ. มีมัดกล้ามเนื้อที่หนามากกว่า
10. ข้อใดคือผลกระทบของภาวะเป็นหนุม่ เป็นสาวก่อนวัย
ก. เด็กมีไฮโปทาลามัสผิดปกติ
ข. มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มสาว
ค. การเติบโตในวัยเด็กสั้นลง
ง. มีรูปร่างเก้งก้างน่าร�าคาญ
จ. มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ

10 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ǰ ǰ ÿŠüîøąïïđýøþåÖĉÝ×ĂÜĕì÷ǰ đðŨîøąïïđýøþåÖĉÝĒïïñÿöǰ đîšîÙüćöđðŨîìčîîĉ÷öìĊøę åĆ ïćúĒúąđĂÖßî
öĊÿüŠ îđðŨîđÝšć×ĂÜìøĆó÷ćÖøĒúąðŦÝÝĆ÷ÖćøñúĉêǰđĂÖßî÷ĆÜÙÜöĊĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøñúĉêǰēé÷ĂćýĆ÷ÖúĕÖøćÙćÝćÖøĆåïćúǰ
đóČęĂĒÖšðŦâĀćóČĚîåćîìćÜđýøþåÖĉÝĒúąÙčšöÙøĂÜðøąē÷ßîŤ×ĂÜÿĆÜÙöÿŠüîøüö
ǰ ǰ úĆÖþèą×ĂÜøąïïđýøþåÖĉÝĕì÷ǰóĉÝćøèćǰǰøĎðĒïïǰéĆÜîĊĚ
1) ลักษณะการผลิตǰöĊǰǰõćÙǰÙČĂǰõćÙđÖþêøÖøøöǰõćÙĂčêÿćĀÖøøöǰõćÙÖćø×îÿŠÜĒúąÙöîćÙöǰ
õćÙÖćø×ć÷ÿŠÜǰ×ć÷ðúĊÖǰĒúąõćÙïøĉÖćø
2) ขนาดของการเปิดประเทศǰ ÖĞćĀîééšü÷öĎúÙŠć×ĂÜÖćøÙšćøąĀüŠćÜðøąđìýǰ đìĊ÷ïÖĆïøšĂ÷úą×ĂÜ
ñúĉêõĆèæŤöüúøüöõć÷Ĕîðøąđìý
3) เศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกǰ đðŨîøć÷ĕéšĀúĆÖêŠĂđîČęĂÜ×ĂÜðøąđìýǰ ÿĉîÙšćÿŠÜĂĂÖìĊęÿĞćÙĆâǰ ĕéšĒÖŠǰ
éšćîñúĉêõĆèæŤĒðøøĎðÖćøđÖþêøǰĂčêÿćĀÖøøöÿĉęÜìĂĒúąĂčðÖøèŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
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• สอดแทรกความรู้ทั่วไป
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในเรื่องนั้น ๆ

จงท�ำเครื่องหมำยกำกบำท (✕) ลงหน้ำข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. พัฒนาการของวัยแรกรุ่น คือข้อใด

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อธิบายพัฒนาการของวัยรุ่น
อธิบายต้นทุนชีวิตและทักษะชีวิต
อธิบายพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
อธิบายหน้าที่การท�างานของระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิงเพศชาย
อธิบายความหมายของสื่อและ
เทคโนโลยี
อธิบายการรู้เท่าทันสื่อ
อธิบายการสร้างความสุขให้กับ
ครอบครัว
อธิบายมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต
อธิบาย EF สู่ทักษะศตวรรษที่ 21
อธิบายสถานการณ์การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นได้
ตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุ่น
อธิบายสิทธิทางเพศ
อธิบาย พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
อธิบายเกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของเด็ก/
วัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี
อธิบายการคุมก�าเนิดแบบชั่วคราว
อธิบายการคุมก�าเนิดในกลุ่ม
กลุ่มเฉพาะ
อธิบาย RSA คือใคร
บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น

หน่วยที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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สาระน่ารู้ 4
“วัยรุ่น” โอกาสสุดท้ายของการพัฒนา EF
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเป้าให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ “วัยรุ่น” ถือเป็นกลุ่มคนส�าคัญที่ผู้ใหญ่พยายามเข้าไปช่วย
ผลักให้พวกเขาวิ่งไปสู่ลู่ทางที่เหมาะสม ไม่ออกนอกลู่นอกทาง เพราะช่วงวัย
นี้ถือเป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยงหรือพลาดพลั้งมากที่สุด แม้ในความเป็นจริงแล้ว
พวกเขาอาจเผลอท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความไม่รู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม
โอกาสทองแห่งการพัฒนา EF ครั้งสุดท้าย
“วัยรุ่นเป็นเหมือนคนที่เกิดใหม่อีกครั้ง ผ่านพ้นจากความเป็น “เด็ก”
กลายมาเป็น “ผู้ใหญ่” ที่ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
ต้องปรับตัวทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมใหม่ โดยเฉพาะความคิด
ความอ่านของเขาที่เปลี่ยนไป เขาจะมีความคิดที่แตกต่างจากเด็ก มีศักยภาพ
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th
บางอย่างที่มากกว่าเด็ก”
“อย่าคิดว่าเขาท�าไม่ได้”
อย่างที่รู้กันว่า ช่วงวัยที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนา EF คืออายุระหว่าง 3-6 ขวบ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า หลังผ่านพ้นช่วงวัย
นั้นไปจะพัฒนาไม่ได้อีกแล้ว
“สาเหตุที่วัยรุ่นเป็นช่วงโอกาสส�าคัญอีกครั้งส�าหรับการพัฒนา EF เพราะวัยรุ่นจะจดจ�า เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตัวเอง
ในขณะที่เขาก�าลังมีศักยภาพในการท�าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองสูงมาก สิ่งนั้นจะฝังอยู่ในสมองเพื่อให้เขาน�าไปใช้ต่อไปเมื่อโตเป็น
ผู้ใหญ่”
“วัยรุ่นจึงเป็นหน้าต่างบานใหม่ส�าหรับการพัฒนา EF และอาจเรียกได้ว่าเป็นหน้าต่างบานสุดท้าย”
สิ่งที่ผู้ใหญ่สามารถท�าได้ทันทีและเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ในการพัฒนา EF ให้กับวัยรุ่นคือ การให้ “โอกาส”
(ที่มา : www.thaihealth.or.th)

อาเซียนน่ารู้

อาเซียนน่ารู้
เยาวชนกับประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย ควรเน้นการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน เสริมสร้างการมีวินัย การตรงต่อเวลา
ส่งเสริมการท�างานและแก้ไขปัญหาเป็นทีม รวมถึงการสร้างนิสัยการอ่าน
ซึ่งเป็นต้นทุนส�าคัญของชีวิตและสังคม

• สอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อาเซียนในเนื้อหา

Web Guide
• http://www0.masscomm.cmu.ac.th/asean/Top10.html
• http://breakingnews.nationtv.tv
• http://www.aseanthai.net

แบบทดสอบ 5 ตัวเลือก

Web Guide

• มีแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียน แบบ 5 ตัวเลือก

• แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนอกจากบทเรียนด้วย
เว็บไซต์ที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึงได้จาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 1

การจัดระเบียบทางสังคมและกระบวนการทางสังคม

ÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïìćÜÿĆÜÙöǰ Āöć÷ëċÜǰ ÖćøÝĆéøąïïĀøČĂēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜÿĆÜÙöìĊÿę ĂéÙúšĂÜđĀöćąÿöÖĆïÿëćîÖćøèŤ
éšü÷ÖćøüćÜøĎðĒïï×ĂÜóùêĉÖøøöĒúąÖøąïüîÖćøìćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜïčÙÙúǰ ÖúčŠöÙîǰ éšü÷ïøøìĆéåćîǰ
ìćÜÿĆÜÙöđóČęĂĔĀšđðŨîĒîüìćÜðäĉïĆêĉêî×ĂÜðøąßćÖøĔîÿĆÜÙöǰđóČęĂÙüćöÿÜïÿč×ĒúąÖćøóĆçîćÿĆÜÙö
ǰ ĀúĆÖÿĆÜÙöüĉì÷ćÖĞćĀîéĔĀšÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïìćÜÿĆÜÙöéšü÷ÖøąïüîÖćøìćÜÿĆÜÙöǰöĊǰǰøąéĆïǰÙČĂǰøąéĆïïčÙÙúǰ
øąéĆïÖúčŠöǰĒúąøąéĆïÿĆÜÙöǰēé÷öĊóČĚîåćî×ĆĚîêšî×ĂÜÖøąïüîÖćøđóČęĂÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïìćÜÿĆÜÙöǰǰøąïïǰéĆÜîĊĚ
1) ระบบเครือญาติǰÙČĂǰöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤĔÖúšßĉéĒïïđÙøČĂâćêĉ
2) ระบบจงรักภักดีǰÙČĂǰÙüćöÿĆöóĆîíŤÿüŠ îêĆüøąĀüŠćÜñĎîš ćĞ ÖĆïñĎêš ćö
3) ระบบสถานภาพǰÙČĂǰĀîšćìĊęÝćÖêĞćĒĀîŠÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïïčÙÙúĂČęî
ชวนคิด
4) ระบบสัญญาǰ ÙČĂǰ óĆîíąøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜïčÙÙúßŠü÷ĔĀšÖÝĉ ÖøøöêŠćÜǰ ėǰ
éĞćđîĉîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó
เยาวชนไทยจะมี วิ ธี ส ร้ า งสรรค์ สั ง คม
ǰ îĂÖÝćÖîĊǰĚ ÿĆÜÙöĕì÷öĊðÝŦ ÝĆ÷×ĂÜÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïìćÜÿĆÜÙöǰ ðøąÖĂïéšü÷ǰ อย่างไร
ïøøìĆéåćîǰ ÙŠćîĉ÷öǰ ĒúąÿĆÜÙöðøąÖĉêǰ àċęÜöĊĂĉìíĉóúêŠĂÙüćöđÝøĉâÖšćüĀîšć
×ĂÜðøąđìýßćêĉ
2.1 บรรทัดฐาน (Norm)ǰĀöć÷ëċÜǰøąđïĊ÷ïĒïïĒñîǰÖãđÖèæŤǰ×šĂïĆÜÙĆïìĊęĔßšđðŨîĒîüðäĉïĆêĉøŠüöÖĆî×ĂÜ
ÿöćßĉÖĔîÿĆÜÙöǰðøąÖĂïéšü÷ǰüĉëĊðøąßćǰĕéšĒÖŠǰ ÿöĆ÷îĉ÷öǰóĉíĊÖćøǰöøø÷ćìÿĆÜÙöǰÝćøĊêđðŨîÖãýĊúíøøöÝøø÷ćǰ
ĒúąÖãĀöć÷ǰïøøìĆéåćîÝċÜđðŨîÖøĂïĒĀŠÜÖćøéĞćøÜßĊüĉê×ĂÜðøąßćÖøĔîÿĆÜÙöǰ
2.2 ค่านิยม (Values)ǰ Āöć÷ëċÜǰ đðŜćĀöć÷×ĂÜÿĆÜÙöìĊðę øąßćÖø×ĂÜÿĆÜÙöó÷ć÷ćöÖøąìĞćđóČĂę ÙüćööĆîę ÙÜ
ĒúąóĆçîćÿĆÜÙöǰÿĆÜÙöĔéöĊÙŠćîĉ÷öìĊęđĀöćąÿöëĎÖêšĂÜÝąîĞćĕðÿĎŠÙüćöđÝøĉâǰĀćÖÙŠćîĉ÷öĔîÿĆÜÙöĕöŠéĊǰÿĆÜÙö÷ŠĂö
đÖĉéðŦâĀćĒúąĕöŠóç
Ć îćǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøüĆçîíøøöĒĀŠÜßćêĉǰĔîÿöĆ÷ǰóýǰǰĕéšÖćĞ ĀîéĒîüìćÜÙüïÙčö
óùêĉÖøøöìĊęÝąðúĎÖòŦÜĔĀšßîĔîßćêĉǰđøČęĂÜÙŠćîĉ÷öóČĚîåćîǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰöĊîćÙöǰóýǰǰøĆåïćúĕéšðøąßćÿĆöóĆîíŤ
ìčÖßŠĂÜìćÜĔĀšðøąßćßîßćüĕì÷øŠüöÖĆîÿøšćÜđÿøĉöǰðúĎÖòŦÜǰĒúąðäĉïĆêĉêćöÙŠćîĉ÷öóČĚîåćîǰǰðøąÖćøǰéĆÜîĊĚ
ค่านิยมประการที่ 1ǰÖćøóċęÜêîđĂÜǰ×÷ĆîĀöĆęîđóĊ÷øǰĒúąöĊÙüćöøĆïñĉéßĂï
ผลจากการปฏิบัติǰ ǰ ïčÙÙúÝąéĞćøÜßĊüĉêøćïøČęîǰĕöŠöĊÙüćöđéČĂéøšĂîéšćîđýøþåÖĉÝ

หน่วยสมรรถนะ
(Unit of Competence)

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่นแต่ละช่วงหน้าที่และการท�างานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและเพศชาย ความหมายของสื่อและ
เทคโนโลยีการรู้เท่าทันสื่อการสร้างความสุขให้กับครอบครัว มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตและ EF สู่ทักษะทศวรรษที่ 2 สถานการณ์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น สิทธิทางเพศ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี การคุมก�าเนิดแบบชั่วคราวและบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส�าหรับวัยรุ่น

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

• มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อช่วย
ในการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
ในตัวผู้เรียน

ßČęĂđøČęĂÜǰ
ÙĞćßĊĚĒÝÜǰ
ǰ ǰ
ǰ ǰ

ชวนคิด
• เป็นค�ำถามกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะทางความคิด การวิเคราะห์
และการสังเคราะห์

สนุกกับกิจกรรมและใบงาน
• มีกิจกรรมและใบงานมากมายในตอนท้ายเรื่องที่เรียนเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางความคิด พร้อมลงมือปฏิบัติจริง

üĉđÙøćąĀŤÿĆÜÙöĕì÷éšćîÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïìćÜÿĆÜÙöĔîøĂïìýüøøþ
ǰ ÝĆïÙĎŠǰÙĎŠÙĉé
ǰ øąéöóúĆÜÿöĂÜüĉđÙøćąĀŤ×Ăš öĎúǰđøČĂę ÜǰĶÿĆÜÙöĕì÷ǰéšćîÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïìćÜÿĆÜÙöĔîøĂïìýüøøþķ
ǰ ïĆîìċÖúÜĔîêćøćÜ

ÿõćóÖćøèŤéšćî
ÿĆÜÙöìĊęðøćÖä
÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜǰ×Šćüǰîÿóǰ
ǰÖøèĊǰóøšĂöïĆîìċÖ
øć÷úąđĂĊ÷é×šĂđìĘÝÝøĉÜ
ÝćÖ×ŠćüîĆĚî
ĀĆü×šĂ×Šćüǰǰ
ìĊęöćǰ
ÿćøąÿøčðǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ÖøąïüîÖćøìćÜÿĆÜÙöðøąÖĉêìĊęĕéšÝĆéìĞć
ēé÷ÿëćïĆîìćÜÿĆÜÙö
êĂïēé÷Ăĉÿøąõć÷ĔêšÖøĂïÙüćöÙĉé×ĂÜ
ïøøìĆéåćîǰĒúąÙŠćîĉ÷ö

ñúðøćÖä
êĂïēé÷Ĕßš×šĂöĎúÝćÖ×Šćü
ìĊęđ×Ċ÷îēé÷Ăĉÿøą
ǰ ñúêŠĂüĉëĊßĊüĉê
ǰ ñúêŠĂÿĆÜÙö
ǰ ñúêŠĂÖćøđöČĂÜ
ǰ ÖćøðÖÙøĂÜ

×šĂÙĉéđĀĘî×ĂÜÙĎŠÙĉéđÖĊę÷üÖĆïÖćøîĞćÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïìćÜÿĆÜÙööćðäĉïĆêĉ

Smart Book for Smart Education สื่อการเรียน

QR-Code

CD

Special Promotion
1

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ฟรี

2

ส�ำหรับลูกค้า : ที่สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 200 เล่มขึ้นไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ฟรี

3

สื่อ VCD และ CAI ประกอบการเรียนการสอน ชุดใหม่ล่าสุด

สือ่ Multimedia ประกอบการเรียนการสอนเรือ่ ง พลังงานทดแทน

ส�ำหรับลูกค้า : ที่สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 200 เล่มขึ้นไป

กลุ่มพาณิชยกรรม
ทุกรายวิชาในหมวดสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

คู่มือการเรียนการสอน

ฟรี

4

การจัดท�ำแผนธุรกิจ (Business Plan) และโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุน
ส�ำหรับลูกค้า : ที่สั่งซื้อหนังสือในหมวดสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน รวมกันตั้งแต่ 200 เล่มขึ้นไป

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ฟรี

5

ส�ำหรับลูกค้า : ที่สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 200 เล่มขึ้นไป

กลุ่มวิชาการบัญชี

วิชา การบัญชีเบื้องต้น
ฟรี

6

สื่อ Multimedia ประกอบการเรียนการสอน ชุดใหม่ล่าสุด

สื่อแนวใหม่ บัญชีการ์ตูน
“BASIC ACCOUNTING CARTOON”

ส�ำหรับลูกค้า : ที่สั่งซื้อหนังสือตั้งแต่ 200 เล่มขึ้นไป

ทุกรายวิชา
ฟรี

CD คู่มือการจัดการเรียนรู้

- แผนการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะ - แนวข้อสอบ 100 ข้อ 5 ตัวเลือก
- สื่อการเรียนการสอน PowerPoint - เฉลยแบบฝึกหัดและใบงาน

ส�ำหรับลูกค้า : ที่สั่งซื้อหนังสือทุกรายวิชา

Audio

Website

Video

PowerPoint

แผนการสอน

เฉลย

คลังข้อสอบ

เรื่อง หนังสือที่สามารถจัดซื้อได้ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล
เรียน ท่านอาจารย์และท่านผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน
ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำ�หนดให้มีการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พุทธศักราช 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และพระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา จึงจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีผ่ เู้ รียนในสายวิชาชีพจะต้องได้รบั การพัฒนาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะของแต่ละสาขาอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม
สำ�นักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน ระดับ
อาชีวศึกษา-ปริญญาตรี ตระหนักถึงความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา จึงได้
ดำ�เนินการจัดทำ�หนังสือเรียนประเภทอาชีวศึกษาขึ้น โดยหนังสือเรียนดังกล่าวได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
นั ก วิ ช าการการศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนมาวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รในส่ ว นของจุ ด ประสงค์ ร ายวิ ช า
สมรรถนะรายวิชา และคำ�อธิบายรายวิชา รวมทั้งกำ�หนดให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะ
กระบวนการคิดและวิธีการสอนอย่างหลากหลายที่เป็นการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสอดแทรกสื่อใบช่วยสอนที่
จำ�เป็นในทุกหน่วยการเรียน หนังสือเรียนชุดนีจ้ ะเป็นการนำ�เสนอเนือ้ หาทีง่ า่ ยต่อการศึกษา โดยจัดทำ�ในรูปของ
หน่วยการเรียน โดยนำ�เสนอเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับระดับและประเภทของผู้เรียน มีการสอดแทรกกิจกรรม
และแบบฝึกหัดตามลำ�ดับของการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นตามที่กำ�หนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้
ทุกหน่วยการเรียน
สำ � นั ก พิ ม พ์ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นทุ ก ท่ า น
ที่ ไ ว้ ว างใจใช้ ห นั ง สื อ เรี ย นของสำ � นั ก พิ ม พ์ ด้ ว ยดี เ สมอมา และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ เรี ย นชุ ด นี้
จะมีสว่ นช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐาน ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(จิตรา มีนมณี)
กรรมการผู้จัดการ

ร ายการ

หนั ง สื อ

คำ�ชี้แจง

สแกน QR-Code เพื่อดูรายชื่อหนังสือเรียนที่สามารถ
เลือกใช้ในสถานศึกษา และใช้เงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน

ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ครั้งที่

ตัวอย่างเช่น

หมวด/ประเภทวิชา

1/1/สก./2564
ลำ�ดับที่

สก.
พฐ.
ชอ.
อท.
พณ.

รายวิชาที่ผ่าน
การตรวจประเมิน
จาก สอศ.

ปีที่ประกาศ

หมายถึง  ลำ�ดับที่ 1 ประกาศครั้งที่ 1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ปี 2564
หมายถึง หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
หมายถึง กลุ่มวิชาสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
หมายถึง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หมายถึง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
หมายถึง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ศก.
คก.
กก.
คง.
กส.

หมายถึง ประเภทวิชาศิลปกรรม
หมายถึง ประเภทวิชาคหกรรม
หมายถึง ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หมายถึง โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตร

อ้างอิง www.vec.go.th  สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1.

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ดูตวั อย่างหนังสือ

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวนเล่ม
สี ตัหนั
งสือ

กลุ่มวิชาภาษาไทย
91111015 ภาษาไทยพื้นฐาน (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1101

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ 4 สี

128

1/1/สก./2562

91111017 ภาษาไทยพื้นฐาน

20000-1101

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธ์ุ และคณะ 4 สี

106

รอประกาศ 2/64

91111014 ภาษาไทยพื้นฐาน (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1101

ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ 4 สี
และคณะ

158

รอประกาศ 2/64

91111023 ภาษาไทยพื้นฐาน

20000-1101

ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ 4 สี
และคณะ

135

ผ่านการตรวจ 1/62

91111016 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1102

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธ์ุ และคณะ 4 สี

118

362/1/สก./2562

91111018 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

20000-1102

95

รอประกาศ 2/64

91111024 ภาษาไทยเพ่ื่ออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1102

128

รอประกาศ 2/64

91111025 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

20000-1102

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ 4 สี
ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ 4 สี
และคณะ
ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ 4 สี
และคณะ

ผ่านการตรวจ 2/62

91111019 ภาษาไทยธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1103

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ 4 สี

128

541/2/สก./2562

91111020 ภาษาไทยธุรกิจ

20000-1103

103

รอประกาศ 2/64

91111026 ภาษาไทยธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1103

รอประกาศ 2/64

91111027 ภาษาไทยธุรกิจ

20000-1103

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธ์ุ และคณะ 4 สี
ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ 4 สี
และคณะ
ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ 4 สี
และคณะ

ผ่านการตรวจ 2/62

91111021 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1104

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ 4 สี

98

543/2/สก./2562

91111022 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ

20000-1104

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ 4 สี

83

ผ่านการตรวจ 1/63

91111028 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1105

อ.อุษณีษ์ ศุขสุทธิ 4 สี

118

632/1/สก./2563

91111029 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ

อ.อุษณีษ์ ศุขสุทธิ 4 สี

86

ผ่านการตรวจ 1/62

20000-1105

94

135
97

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ผ่านการตรวจ 1/62

91112037 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1201

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 4 สี

118

376/1/สก./2562

91112045 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

20000-1201

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 4 สี

91

ผ่านการตรวจ 1/64

91112046 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1202 อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท และคณะ 4 สี

128

789/1/สก./2564

91112047 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

20000-1202 อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท และคณะ 4 สี

78

ผ่านการตรวจ 1/64

91112071 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1202

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

118

762/1/สก./2564

91112072 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

20000-1202

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

84

ผ่านการตรวจ 1/63

91112048 การอ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1203

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

118

668/1/สก./2563

20000-1203

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

91

ผ่านการตรวจ 1/62

91112049 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
91112038 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน

20000-1204 อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท และคณะ 4 สี

98

280/1/สก./2562

91112050 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน

20000-1204 อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท และคณะ 4 สี

71

(ฉบับสมบูรณ์)

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวนเล่ม
สี ตัหนั
งสือ

ผ่านการตรวจ 1/63

91112058 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1205

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

98

673/1/สก./2563

91112059 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ

20000-1205

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

78

รอประกาศ 2/64

91112060 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1205

อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท 4 สี

120

รอประกาศ 2/64

91112031 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ

20000-1205

อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท 4 สี

85

รอประกาศ 2/64

91112061 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1205

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 4 สี

120

รอประกาศ 2/64

91112032 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ

20000-1205

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 4 สี

85

รอประกาศ 2/64

91112062 ภาษาอังกฤษโครงงาน (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1207

อ.นิตยา พฤกษาชีวะ และคณะ 1 สี

98

รอประกาศ 2/64

91112063 ภาษาอังกฤษโครงงาน

20000-1207

อ.นิตยา พฤกษาชีวะ และคณะ 1 สี

58

ผ่านการตรวจ 1/62

งกฤษเตรียมความพร้อมเพือ่ การท�ำงาน 20000-1208
91112039 ภาษาอั
(ฉบับสมบูรณ์)

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

98

308/1/สก./2562

91112051 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพือ่ การท�ำงาน 20000-1208

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

74

ผ่านการตรวจ 1/64

งกฤษเตรียมความพร้อมเพือ่ การท�ำงาน 20000-1208
91112013 ภาษาอั
(ฉบับสมบูรณ์)

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 4 สี

98

766/1/สก./2564

91112018 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพือ่ การท�ำงาน 20000-1208

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 4 สี

79

ผ่านการตรวจ 1/62

งกฤษส�ำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
91112040 ภาษาอั
(ฉบับสมบูรณ์)

20000-1209

อ.มัทนา บ�ำรุงผล 4 สี

128

312/1/สก./2562

91112052 ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานช่างอุตสาหกรรม

20000-1209

อ.มัทนา บ�ำรุงผล 4 สี

100

ผ่านการตรวจ 2/62

91112053 ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1210

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

98

552/2/สก./2562

91112054 ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานธุรกิจ

20000-1210

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

76

ผ่านการตรวจ 1/63

งกฤษส�ำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20000-1218
91112064 ภาษาอั
(ฉบับสมบูรณ์)

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

118

684/1/สก./2563

91112065 ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20000-1218

รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ 4 สี

91

560/2/สก./2562

นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
91112055 ภาษาจี
(ฉบับสมบูรณ์)

20000-1220

อ.หยังซีฟาง และคณะ 4 สี

128

392/1/สก./2562

91112042 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน

20000-1220

อ.หยังซีฟาง 4 สี

128

รอประกาศ 2/64

91112041 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน

20000-1220

อ.เทียนเป่า และคณะ 4 สี

145

394/1/สก./2562

91112044 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

20000-1221

อ.หยังซีฟาง และคณะ 4 สี

138

รอประกาศ 2/64

91112043 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

20000-1221

อ.เทียนเป่า และคณะ 4 สี

148

ผ่านการตรวจ 1/63

91112066 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานส�ำนักงาน (ฉบับสมบูรณ์) 20000-9204

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 4 สี

110

695/1/สก./2563

91112067 ภาษาอังกฤษเพื่องานส�ำนักงาน

20000-9204

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 4 สี

75

ผ่านการตรวจ 1/63

งกฤษส�ำหรับพนักงานขาย
91112020 ภาษาอั
(ฉบับสมบูรณ์)

20000-9205 อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท และคณะ 4 สี

110

696/1/สก./2563

91112021 ภาษาอังกฤษส�ำหรับพนักงานขาย

20000-9205 อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท และคณะ 4 สี

75

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รอประกาศ 2/64

91112016 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม

รอประกาศ 2/64

J1112013 สมุดคัดจีนอย่างถูกวิธี

รอประกาศ 2/64

91112073 สมุดคัดจีนพร้อมพินอินอย่างถูกวิธี

รหัสวิชา
20212-2102

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวนเล่ม
สี ตัหนั
งสือ

อ.กนิดา เสนีย์ 1 สี

95

อ.หยังซีฟาง 4 สี

38

อ.หยังซีฟาง และคณะ 4 สี

38

ผ่านการตรวจ 1/62

91113016 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1301 ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 4 สี

128

401/1/สก./2562

91113018 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

109

ผ่านการตรวจ 1/64

91113020 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1301

รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี 4 สี

158

803/1/สก./2564

91113019 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

20000-1301

รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี 4 สี

129

ผ่านการตรวจ 1/63

ทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 20000-1302
91113014 วิ(ฉบั
บสมบูรณ์)

รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี 4 สี

138

703/1/สก./2563

91113015 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 20000-1302

รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี 4 สี

103

ผ่านการตรวจ 1/63

เพือ่ พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 20000-1302 ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 4 สี
91113021 วิ(ฉบัทยาศาสตร์
บสมบูรณ์)

128

704/1/สก./2563

91113022 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 20000-1302 ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 4 สี

100

รอประกาศ 2/64

เพือ่ พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 20000-1303
91113024 วิ(ฉบัทยาศาสตร์
บสมบูรณ์)

รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี 4 สี

145

รอประกาศ 2/64

91113025 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 20000-1303

รศ.ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี 4 สี

121

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301 ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 4 สี

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผ่านการตรวจ 1/62

91114021 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1401

รศ.ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ 4 สี
และคณะ

128

417/1/สก./2562

91114023 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

20000-1401

รศ.ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ 4 สี
และคณะ

100

ผ่านการตรวจ 1/62

91114022 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1402

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 4 สี

110

429/1/สก./2562

91114024 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

20000-1402

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 4 สี

89

ผ่านการตรวจ 1/63

ตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
91114025 คณิ
(ฉบับสมบูรณ์)

20000-1403

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 4 สี

128

711/1/สก./2563

91114026 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

20000-1403

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 4 สี

95

ผ่านการตรวจ 1/63

91114027 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1404

รศ.ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ 4 สี
และคณะ

110

714/1/สก./2563

91114028 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ

20000-1404

รศ.ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ 4 สี
และคณะ

80

รอประกาศ 2/64

91114020 สถิติการทดลอง (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1406

ผศ.ดร.อนุรักษ์ นวพรไพศาล 2 สี

98

รอประกาศ 2/64

91114029 สถิติการทดลอง

20000-1406

ผศ.ดร.อนุรักษ์ นวพรไพศาล 2 สี

54

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ผ่านการตรวจ 1/62

91115034 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1501 รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ 4 สี

98

444/1/สก./2562

91115037 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

20000-1501 รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ 4 สี

86

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวน
สี ตัหนั
งสือ
เล่ม

ผ่านการตรวจ 1/62

91115035 ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1502

รศ.ทวี ผลสมภพ 4 สี

128

451/1/สก./2562

91115038 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

20000-1502

รศ.ทวี ผลสมภพ 4 สี

106

รอประกาศ 2/64

91115046 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

20000-1502

อ.จีระสิทธิ์ มานิตราษฎร์
และคณะอาจารย์ฝ่ายวิชาการ 4 สี

128

ผ่านการตรวจ 2/62

91115039 ทักษะชีวิตและสังคม (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1503

อ.สุมาลี โฆษิตนิธิกุล 4 สี

110

585/2/สก./2562

91115040 ทักษะชีวิตและสังคม

20000-1503

อ.สุมาลี โฆษิตนิธิกุล 4 สี

83

รอประกาศ 2/64

91115041 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

20000-1504

อ.สุดชฎา สุทธิศร 4 สี

148

รอประกาศ 2/64

91115047 ภูมศิ าสตร์และประวัตศิ าสตร์ไทย (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1504 รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ 4 สี

118

รอประกาศ 2/64

91115048 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

109

ผ่านการตรวจ 2/62

91115042 อาเซียนศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

589/2/สก./2562

91115043 อาเซียนศึกษา

20000-1504 รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ 4 สี
อ.พัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์ 4 สี
20000-1505
และคณะ
อ.พัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์
20000-1505
และคณะ 4 สี

ผ่านการตรวจ 1/63

91115033 เหตุการณ์ปัจจุบัน (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1506 รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ 4 สี

110

725/1/สก./2563

91115024 เหตุการณ์ปัจจุบัน

20000-1506 รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ 4 สี

80

รอประกาศ 2/64

91115044 วัฒนธรรมอาเซียน (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1507 รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ 4 สี

118

รอประกาศ 2/64

91115045 วัฒนธรรมอาเซียน

20000-1507 รศ.ดร.สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ 4 สี

109

110
89

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ผ่านการตรวจ 1/62

91116033 เพศวิถีศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1602

อ.กาญจนา ทรัพยอาจิณ 4 สี

128

485/1/สก./2562

91116036 เพศวิถีศึกษา

20000-1602

อ.กาญจนา ทรัพยอาจิณ 4 สี

106

ผ่านการตรวจ 1/62

91116034 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1603

รศ.เจษฎา เจียระนัย 4 สี

98

491/1/สก./2562

91116037 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

20000-1603

รศ.เจษฎา เจียระนัย 4 สี

74

ผ่านการตรวจ 1/63

91116039 ทักษะสุขภาพ (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1605 ศ.นพ.สมชาย สุพนั ธุว์ ณิช และคณะ 4 สี

148

756/1/สก./2563

91116040 ทักษะสุขภาพ

20000-1605 ศ.นพ.สมชาย สุพนั ธุว์ ณิช และคณะ 4 สี

115

ผ่านการตรวจ 1/62

91116035 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฉบับสมบูรณ์)

20000-1606 ศ.นพ.สมชาย สุพนั ธุว์ ณิช และคณะ 4 สี

138

498/1/สก./2562

91116038 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

20000-1606 ศ.นพ.สมชาย สุพนั ธุว์ ณิช และคณะ 4 สี

118

กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผ่านการตรวจ 1/63

91158038 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 (ฉบับสมบูรณ์)

20000-2001

ดร.สมบัติ เดชบ�ำรุง และคณะ 4 สี

128

733/1/กส./2563

91158042 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

20000-2001

ดร.สมบัติ เดชบ�ำรุง และคณะ 4 สี

105

609/2/กส./2562

91158035 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

20000-2001

ดร.สมบัติ เดชบ�ำรุง และคณะ 1 สี

115

ผ่านการตรวจ 2/62

91158036 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 (ฉบับสมบูรณ์)

20000-2002

ดร.สมบัติ เดชบ�ำรุง และคณะ 4 สี

138

614/2/กส./2562

91158034 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

20000-2002

ดร.สมบัติ เดชบ�ำรุง และคณะ 4 สี

130

รอประกาศ 2/64

91158039 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

20000-2002

ดร.สมบัติ เดชบ�ำรุง และคณะ 1 สี

95

2.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวน
สี ตัหนั
งสือ
เล่ม

กลุ่มวิชาสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
ผ่านการตรวจ 2/62

91131041 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับสมบูรณ์) 20001-1001 ศ.นพ.สมชาย สุพนั ธุว์ ณิช และคณะ 4 สี

617/2/พฐ./2562

91131053 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผ่านการตรวจ 1/62

91131028 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับสมบูรณ์) 20001-1001

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

98

507/1/พฐ./2562

91131042 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20001-1001

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

81

ผ่านการตรวจ 1/62

งงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
91113017 พลั
(ฉบับสมบูรณ์)

20001-1002 ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 4 สี

128

514/1/พฐ./2562

91113023 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

20001-1002 ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 4 สี

100

519/1/พฐ./2562

91121028 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

20001-1003

ดร.จันทรา ส่งศรี 4 สี

112

ผ่านการตรวจ 1/62

91121042 กฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์)

20001-1004

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน 2 สี

118

522/1/พฐ./2562

91121047 กฎหมายแรงงาน

20001-1004

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน 2 สี

83

ผ่านการตรวจ 1/62

91121029 กฎหมายพาณิชย์ (ฉบับสมบูรณ์)

20001-1005

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน 2 สี

138

526/1/พฐ./2562

91121048 กฎหมายพาณิชย์

20001-1005

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน 2 สี

105

ผ่านการตรวจ 1/62

วเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 20001-2001
91121030 คอมพิ
(ฉบับสมบูรณ์)

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

148

533/1/พฐ./2562

91121049 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 20001-2001

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

133

ผ่านการตรวจ 1/62

91121031 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20200-1001

ดร.สุริยะ เจียมประชานรากร 4 สี

128

91121050 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

20200-1001

ดร.สุริยะ เจียมประชานรากร 4 สี

112

ผ่านการตรวจ 1/62

91121032 การบัญชีเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20200-1002

อ.นาตยา แสงวันลอย 2 สี

128

14/1/พฐ./2562

91121051 การบัญชีเบื้องต้น

20200-1002

อ.นาตยา แสงวันลอย 2 สี

99

ผ่านการตรวจ 1/62

91121033 การขายเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20200-1003

ดร.จันทรา ส่งศรี 4 สี

128

22/1/พฐ./2562

91121052 การขายเบื้องต้น

20200-1003

ดร.จันทรา ส่งศรี และคณะ 4 สี

109

ผ่านการตรวจ 2/62

ไทยเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์+ตั้งโต๊ะ)
91121034 พิ(ฉบัมบพ์สมบู
รณ์)

20200-1004

อ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช 4 สี

148

ผ่านการตรวจ 2/62

91121035 พิมพ์ไทยเบือ้ งต้น (คอมพิวเตอร์) (ฉบับสมบูรณ์)

20200-1004

อ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช 4 สี

128

83/2/พฐ./2562

91121054 พิมพ์ไทยเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)

20200-1004

อ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช 4 สี

109

รอประกาศ 2/64

ไทยเบื้องต้น (เครื่องพิมพ์ดีด+ตั้งโต๊ะ)
91121036 พิ(ฉบัมบพ์สมบู
รณ์)

20200-1004

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 2 สี

135

รอประกาศ 2/64

91121037 พิมพ์ไทยเบื้องต้น (เครื่องพิมพ์ดีด) (ฉบับสมบูรณ์) 20200-1004

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 2 สี

95

รอประกาศ 2/64

อังกฤษเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์+ตั้งโต๊ะ)
91121061 พิ(ฉบัมบพ์สมบู
รณ์)

20200-1005

อ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช 4 สี

148

รอประกาศ 2/64

91121062 พิมพ์องั กฤษเบือ้ งต้น (คอมพิวเตอร์) (ฉบับสมบูรณ์) 20200-1005

อ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช 4 สี

128

รอประกาศ 2/64

91121022 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)

อ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช 4 สี

109

5/1/พฐ./2562

20001-1001 ศ.นพ.สมชาย สุพนั ธุว์ ณิช และคณะ 4 สี

20200-1005

128
95
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รอประกาศ 2/64

91121038 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์+ตั้งโต๊ะ)

20200-1005

อ.อรวรรณ นันทปัญญา 2 สี

135

รอประกาศ 2/64

91121039 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)

20200-1005

อ.อรวรรณ นันทปัญญา 2 สี

85

ผ่านการตรวจ 1/63

อังกฤษเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์+ตั้งโต๊ะ)
91121045 พิ(ฉบัมบพ์สมบู
รณ์)

20200-1005 อ.อรวรรณ นันทปัญญา และคณะ 4 สี

138

ผ่านการตรวจ 1/63

อังกฤษเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)
91121059 พิ(ฉบัมบพ์สมบู
รณ์)

20200-1005 อ.อรวรรณ นันทปัญญา และคณะ 4 สี

110

229/1/พฐ./2563

91121060 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)

20200-1005 อ.อรวรรณ นันทปัญญา และคณะ 4 สี

86

รอประกาศ 2/64

องั กฤษเบือ้ งต้น (เครือ่ งพิมพ์ดดี +ตัง้ โต๊ะ)
91121040 พิ(ฉบัมพ์บสมบู
รณ์)

20200-1005

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 2 สี

148

รอประกาศ 2/64

องั กฤษเบือ้ งต้น (เครือ่ งพิมพ์ดดี )
91121041 พิ(ฉบัมบพ์สมบู
รณ์)

20200-1005

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 2 สี

95

รอประกาศ 2/64

91121058 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น (เครื่องพิมพ์ดีด)

20200-1005

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 2 สี

71

สาขาวิชาการบัญชี
100/2/พณ./2562

91122031 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

20201-2001

อ.นาตยา แสงวันลอย 2 สี

148

231/1/พณ./2563

91122044 การบัญชีห้างหุ้นส่วน

20201-2002

อ.อุษา ผลินยศ 2 สี

127

112/2/พณ./2562

91122033 การบัญชีบริษัทจ�ำกัด

20201-2003

อ.ณัฐชนก นาคณรงค์สวัสดิ์ 2 สี

143

117/2/พณ./2562

91122035 การบัญชีอุตสาหกรรม

20201-2004

อ.ภัทรภร สายเชื้อ 2 สี

127

121/2/พณ./2562

91122037 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20201-2005

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน 2 สี

97

127/2/พณ./2562

91122039 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

20201-2006

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน 2 สี

110

รอประกาศ 2/64

91122045 กระบวนการจัดท�ำบัญชี

20201-2008

อ.นาฏยา สุวรรณเจริญ 2 สี

130

245/1/พณ./2563

91122046 การบัญชีสินค้าและระบบใบส�ำคัญ

20201-2101

อ.อุษา ผลินยศ 2 สี

116

รอประกาศ 2/64

91122040 การบัญชีตั๋วเงิน

20201-2102

อ.อุษา ผลินยศ 4 สี

148

140/2/พณ./2562

91122041 การบัญชีตั๋วเงิน

20201-2102

อ.อุษา ผลินยศ 2 สี

128

รอประกาศ 2/64

91122043 การบัญชีตั๋วเงิน

20201-2102

อ.ยุพิน บุญมี 2 สี

88
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รอประกาศ 2/64

91122008 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย

20201-2104

อ.อุษา ผลินยศ 4 สี

148

352/1/พณ./2564

91122032 การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด

20201-2105

อ.ใบหยก เมธนาวิน 2 สี

93

รอประกาศ 2/64

91122034 การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

20201-2107

อ.บุณยวีร์ สุวรรณบูลย์ 2 สี

98

255/1/พณ./2563

91122047 การค�ำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

20201-2110

อ.ภัทรภร สายเชื้อ 2 สี

86

สาขาวิชาการตลาด
166/2/พณ./2562

91123031 การด�ำเนินธุรกิจขนาดย่อม

20202-2004 อ.เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และคณะ 2 สี

148

264/1/พณ./2563

91123033 การจัดจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ

20202-2005 ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล และคณะ 2 สี

94

รอประกาศ 2/64

91123046 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

20202-2006

อ.ยุวพา สารพัฒน์ 2 สี

102

รอประกาศ 2/64

91123034 การจัดแสดงสินค้า

20202-2007

อ.เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ 4 สี

128

รอประกาศ 2/64

91123047 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

20202-2008

อ.วิภาวรรณ ร่วมชาติ และคณะ 2 สี

110

177/2/พณ./2562

91123037 การจัดซื้อเบื้องต้น

20202-2101

อ.วิภาวรรณ ร่วมชาติ 2 สี

105

180/2/พณ./2562

91123039 การขายตรง

20202-2102

อ.จิราภรณ์ ปรีชา และคณะ 2 สี

110

271/1/พณ./2563

91123010 การค้าปลีกและการค้าส่ง

20202-2103

ดร.จันทรา ส่งศรี 4 สี

128

รอประกาศ 2/64

91123041 ลูกค้าสัมพันธ์

20202-2105

อ.นาธาร นุชนุ่ม 4 สี

108

รอประกาศ 2/64

91123015 การก�ำหนดราคา

20202-2106

อ.สมพิศ เล็กเฟื่องฟู 4 สี

118

190/2/พณ./2562

91123048 การก�ำหนดราคา

20202-2106

อ.สมพิศ เล็กเฟื่องฟู และคณะ 2 สี

90

191/2/พณ./2562

91123049 การประกันภัย

20202-2107

อ.วัลภา สรรเสริญ 2 สี

110
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รอประกาศ 2/64

91123028 การขายประกันชีวิต

20202-2108

อ.สมพิศ เล็กเฟื่องฟู 4 สี

148

รอประกาศ 2/64

91123043 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

20202-2109

ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล 4 สี

148

รอประกาศ 2/64

91123045 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด

20202-2110

อ.นาธาร นุชนุ่ม 4 สี

107

196/2/พณ./2562

91123050 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

20202-2111

อ.วัลภา สรรเสริญ 4 สี

128

274/1/พณ./2563

91123051 ศิลปะเชิงพาณิชย์

20202-2112

อ.นาธาร นุชนุ่ม 4 สี

137

275/1/พณ./2563

91123053 ศิลปะการขาย

20202-2113

ดร.จันทรา ส่งศรี 4 สี

131

199/2/พณ./2562

91123052 กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและขายตรง

20202-2114

อ.ทวี บัวทอง และคณะ 2 สี

110

สาขาวิชาการเลขานุการ
201/2/พณ./2562

91124027 การเลขานุการ

20203-2001

อ.สุภาณี เอาทองทิพย์ 2 สี

124

รอประกาศ 2/64

91124040 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ

20203-2003

อ.สกุล ธัญญเจริญ และคณะ 4 สี

120

รอประกาศ 2/64

91124044 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ

20203-2003

อ.นพมาตร์ วาดเมือง 2 สี

98

277/1/พณ./2563

91124029 การใช้เครื่องใช้ส�ำนักงาน

20203-2004 อ.นวรัตน์ สาหร่ายทอง และคณะ 4 สี

138

278/1/พณ./2563

91124043 การใช้เครื่องใช้ส�ำนักงาน

20203-2004

อ.นพมาตร์ วาดเมือง 4 สี

168

รอประกาศ 2/64

91124041 งานส�ำนักงาน

20203-2005

อ.สกุล ธัญญเจริญ และคณะ 2 สี

108

รอประกาศ 2/64

91124005 พิมพ์ประยุกต์

20203-2008

อ.สุภาพร โตเรืองศรี 4 สี

138

รอประกาศ 2/64

91124010 พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา (คอมพิวเตอร์+ตัง้ โต๊ะ)

20203-2101

อ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช 4 สี

148

รอประกาศ 2/64

91124031 พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา (เครือ่ งพิมพ์ดดี +ตัง้ โต๊ะ)

20203-2101

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 4 สี

148
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ผ่านการตรวจ 1/63

91124033 พิมพ์องั กฤษขัน้ พัฒนา (เครือ่ งพิมพ์ดดี +ตัง้ โต๊ะ)

20203-2102

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 4 สี

158

282/1/พณ./2563

91124049 พิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนา (เครื่องพิมพ์ดีด)

20203-2102

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 4 สี

148

รอประกาศ 2/64

91124034 ชวเลขไทยเบื้องต้น

20203-2104

อ.เก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร 2 สี

84

รอประกาศ 2/64

91124012 ชวเลขไทยประยุกต์

20203-2105

อ.เก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร 2 สี

98

รอประกาศ 2/64

91124042 การโต้ตอบจดหมายในงานส�ำนักงาน

20203-2106

อ.สกุล ธัญญเจริญ และคณะ 2 สี

105

362/1/พณ./2564

91124039 การพัฒนาบุคลิกภาพ

20203-2107

อ.ทวี บัวทอง และคณะ 4 สี

128

363/1/พณ./2564

91124045 การพัฒนาบุคลิกภาพ

20203-2107 อ.สุภาณี เอาทองทิพย์ และคณะ 4 สี

148

รอประกาศ 2/64

91124021 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ

20203-2108

อ.สุภาณี เอาทองทิพย์ 2 สี

90

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
365/1/พณ./2564

91125034 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

20204-2001

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

158

รอประกาศ 2/64

91125025 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

20204-2001

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

138

รอประกาศ 2/64

91125027 คอมพิวเตอร์และการบ�ำรุงรักษา

20204-2002

อ.ธนพงศ์ นวลปลอด และคณะ 4 สี

135

รอประกาศ 2/64

91125029 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

20204-2003

อ.อัญชนา ชินบุตร 1 สี

85

รอประกาศ 2/64

91125028 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

20204-2003

ดร.พัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ 4 สี

128

รอประกาศ 2/64

91125038 หลักการเขียนโปรแกรม

20204-2004

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

148

294/1/พณ./2563

91125039 หลักการเขียนโปรแกรม

20204-2004

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน และคณะ 2 สี

133

รอประกาศ 2/64

91125016 องค์ประกอบศิลป์ส�ำหรับงานคอมพิวเตอร์

20204-2006

อ.ศิวัช กาญจนชุม 4 สี

135

รอประกาศ 2/64

91125040 โปรแกรมกราฟิก

20204-2007

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

138

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวน
สี ตัหนั
งสือ
เล่ม

รอประกาศ 2/64

91125042 การสร้างเว็บไซต์

20204-2008

อ.จารุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล 4 สี

145

306/1/พณ./2563

91125031 โปรแกรมประมวลผลค�ำ (Ms Office 2019) 20204-2102

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

138

216/2/พณ./2562

91125033 โปรแกรมตารางงาน (Ms Office 2019)

20204-2103

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

138

381/1/พณ./2564

91125041 โปรแกรมน�ำเสนอ (Ms Office 2019)

20204-2104

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

138

334/1/พณ./2564

91125036 โปรแกรมฐานข้อมูล (Ms Office 2019)

20204-2105

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

128

รอประกาศ 2/64

91125037 โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ

20204-2106

อ.นรีรัตน์ นิยมไทย 1 สี

89

รอประกาศ 2/64

91125043 โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ

20204-2106

ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ 4 สี

128

อ.วัลภา สรรเสริญ และคณะ 2 สี

98

อ.แพรวพรรณ สิทธิวีระกุล 1 สี

85

ดร.จันทรา ส่งศรี 2 สี

98

กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
615/2/กส./2562

91158041 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ X

รอประกาศ 2/64

91158001 โครงการ X

รอประกาศ 2/64

91158003 คู่มือบันทึกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

20000-200X

3.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวน
สี ตัหนั
งสือ
เล่ม

กลุ่มวิชาสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
ผ่านการตรวจ 1/62

91131028 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับสมบูรณ์) 20001-1001

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

98

507/1/พฐ./2562

91131042 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

81

ผ่านการตรวจ 2/62

91131041 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฉบับสมบูรณ์) 20001-1001 ศ.นพ.สมชาย สุพนั ธุว์ ณิช และคณะ 4 สี

128

617/2/พฐ./2562

91131053 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20001-1001 ศ.นพ.สมชาย สุพนั ธุว์ ณิช และคณะ 4 สี

95

ผ่านการตรวจ 1/62

งงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
91113017 พลั
(ฉบับสมบูรณ์)

20001-1002 ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 4 สี

128

514/1/พฐ./2562

91113023 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

20001-1002 ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 4 สี

100

519/1/พฐ./2562

91121028 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

20001-1003

ดร.จันทรา ส่งศรี 4 สี

112

ผ่านการตรวจ 1/62

91121042 กฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์)

20001-1004

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน 2 สี

118

522/1/พฐ./2562

91121047 กฎหมายแรงงาน

20001-1004

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน 2 สี

83

ผ่านการตรวจ 1/62

วเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
91121030 คอมพิ
(ฉบับสมบูรณ์)

20001-2001

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

148

533/1/พฐ./2562

91121049 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

20001-2001

อ.อ�ำภา กุลธรรมโยธิน 4 สี

133

ผ่านการตรวจ 2/62

91131030 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20100-1001

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

128

201/2/พฐ./2562

91131043 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

20100-1001

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

85

รอประกาศ 2/64

91131030 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

20100-1001

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 1 สี

78

ผ่านการตรวจ 1/62

91131038 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20100-1001

อ.เลื่อม ขาวสะอาด 1 สี

145

79/1/พฐ./2562

91131044 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

20100-1001

อ.เลื่อม ขาวสะอาด 1 สี

108

ผ่านการตรวจ 1/62

91131031 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (ฉบับสมบูรณ์)

20100-1002

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 4 สี

148

84/1/พฐ./2562

91131045 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

20100-1002

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 4 สี

110

ผ่านการตรวจ 1/62

91131032 งานฝึกฝีมือ (ฉบับสมบูรณ์)

20100-1003

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

98

89/1/พฐ./2562

91131046 งานฝึกฝีมือ

20100-1003

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

77

ผ่านการตรวจ 1/62

91131035 งานเชือ่ มและโลหะแผ่นเบือ้ งต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20100-1004

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 4 สี

145

96/1/พฐ./2562

91131047 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

20100-1004

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 4 สี

106

ผ่านการตรวจ 1/62

91131036 งานเชือ่ มและโลหะแผ่นเบือ้ งต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20100-1004

อ.ทรงวุฒิ เสมาค�ำ 4 สี

145

97/1/พฐ./2562

91131048 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

20100-1004

อ.ทรงวุฒิ เสมาค�ำ 4 สี

121

ผ่านการตรวจ 2/62

าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
91131049 งานไฟฟ้
(ฉบับสมบูรณ์)

20100-1005

อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 4 สี

148

212/2/พฐ./2562

91131055 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

20100-1005

อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 4 สี

127

20001-1001

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
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งสือ
เล่ม
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91131054 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

20100-1005

อ.พจนาฎ สุวรรณมณี 1 สี

95

ผ่านการตรวจ 1/62

91131033 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20100-1007

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

98

91131050 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

20100-1007

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

79

ผ่านการตรวจ 1/62

91131034 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (ฉบับสมบูรณ์)

20100-1007

อ.ทวี มณีสาย 4 สี

145

110/1/พฐ./2562

91131051 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

20100-1007

อ.ทวี มณีสาย 4 สี

115

9/1/พฐ./2562

สาขาวิชาช่างยนต์
221/2/ชอ./2562

91132036 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

20101-2001

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 4 สี

138

223/2/ชอ./2562

91132038 งานเครื่องยนต์ดีเซล

20101-2002

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

128

227/2/ชอ./2562

91132071 งานเครื่องล่างรถยนต์

20101-2003

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

118

รอประกาศ 2/64

91132073 งานส่งก�ำลังรถยนต์

20101-2004

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

129

รอประกาศ 2/64

91132076 งานไฟฟ้ารถยนต์

20101-2005

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

128

231/2/ชอ./2562

91132040 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

20101-2006

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

110

236/2/ชอ./2562

91132042 งานขับรถยนต์

20101-2008

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

128

237/2/ชอ./2562

91132044 งานวัดละเอียดช่างยนต์

20101-2009

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

98

126/1/ชอ./2562

91131039 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

20101-2010

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

118

242/2/ชอ./2562

91132046 งานเครื่องยนต์เล็ก

20101-2101

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

128

246/2/ชอ./2562

91132047 งานจักรยานยนต์

20101-2102

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

125

รอประกาศ 2/64

91132022 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น

20101-2103

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

116

250/2/ชอ./2562

ดเชื้อเพลิงควบคุม
91132050 งานระบบฉี
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

20101-2104

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 4 สี

138

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
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422/1/ชอ./2564

91132080 งานปรับอากาศรถยนต์

20101-2105

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

116

รอประกาศ 2/64

91132075 งานปรับอากาศรถยนต์

20101-2105

อ.สมนึก มังกะระ 1 สี

128

254/2/ชอ./2562

91132052 งานบ�ำรุงรักษารถยนต์

20101-2106

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

110

รอประกาศ 2/64

91132072 คณิตศาสตร์ช่างยนต์

20101-2107

อ.เดชัย ด่านวรรณกิจ 1 สี

85

รอประกาศ 2/64

91132079 คณิตศาสตร์ช่างยนต์

20101-2107

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 2 สี

110

258/2/ชอ./2562

91132054 งานเครื่องมือกลช่างยนต์

20101-2108

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

110

259/2/ชอ./2562

91132056 งานปรับแต่งเครื่องยนต์

20101-2109

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

110

260/2/ชอ./2562

91132058 งานประดับยนต์

20101-2110

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 4 สี

138

รอประกาศ 2/64

่องท�ำความเย็นและปรับอากาศ
91132078 งานเครื
อุตสาหกรรม

รศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 1 สี
และคณะ

95

446/1/ชอ./2564

91132019 งานชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

20101-2401

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

116

รอประกาศ 2/64

91132030 งานซ่อมตัวถังรถยนต์

20101-2402

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

116

รอประกาศ 2/64

91132081 งานเตรียมผิวงาน

20101-2403

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

128

รอประกาศ 2/64

91132060 งานขับขี่รถจักรยานยนต์

20101-9001

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

108

267/2/ชอ./2562

91132062 งานแก๊สรถยนต์

20101-9002

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

128

รอประกาศ 2/64

91132064 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล

20101-9003

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง และคณะ 2 สี

128

375/1/ชอ./2563

91132066 การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

20101-9005

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

110

447/1/ชอ./2564

91132068 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

20101-9006

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 2 สี

129

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

378/1/ชอ./2563

91132070 พลังงานทดแทน

รอประกาศ 2/64

91132077 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 20191-2120

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวน
สี ตัหนั
งสือ
เล่ม

20101-9008 อ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด และคณะ 2 สี

118

รศ.อ�ำพล ซื่อตรง 4 สี

135

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
277/2/ชอ./2562

91138008 วัดละเอียด

20102-2004

อ.ประทีป ฟองเพชร 4 สี

148

รอประกาศ 2/64

91138001 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

20102-2005

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 2 สี

110

รอประกาศ 2/64

91132074 กลศาสตร์เครื่องมือกล

อ.สุรพล ศรีจ�ำรูญ 1 สี

85

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 2 สี

110

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รอประกาศ 2/64

91134001 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม

20103-2009

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง
390/1/ชอ./2563

91135053 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

20104-2002

อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 4 สี
และคณะ

148

424/1/ชอ./2564

91135028 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

20104-2003

อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 4 สี
และคณะ

148

รอประกาศ 2/64

91135046 เครื่องวัดไฟฟ้า

20104-2004

อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 1 สี

89

304/2/ชอ./2562

91135044 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า

20104-2101

รศ.ดร.สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์ 2 สี
และคณะ

110

305/2/ชอ./2562

91135049 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังเบื้องต้น

20104-2103

อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 2 สี
และคณะ

128

รอประกาศ 2/64

91135054 หม้อแปลงไฟฟ้า

20104-2105

อ.ดุสิต สูรย์ราช 2 สี

110

รอประกาศ 2/64

91135051 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

20104-2106

อ.อุทัย สุมามาลย์ และคณะ 1 สี

89

403/1/ชอ./2563

91135055 วงจรพัลส์และสวิตชิง

20104-2113

อ.ชิงชัย ศรีสุรัตน์ 2 สี

128

รอประกาศ 2/64

91135056 การส่องสว่าง

20104-2114

อ.วิทย์ อ้นจร 1 สี

90

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวน
สี ตัหนั
งสือ
เล่ม

รอประกาศ 2/64

91135057 เทคนิคการจัดการพลังงาน

20104-2116

รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ 1 สี

89

รอประกาศ 2/64

91135038 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

20104-2120

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 2 สี

128

อ.เลอศักดิ์ สันติประเสริฐ 1 สี

95

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รอประกาศ 2/64

91135052 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รอประกาศ 2/64

91136015 เครื่องเสียง

20105-2008

อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 4 สี
และคณะ

148

รอประกาศ 2/64

91136007 เครื่องรับวิทยุ

20105-2009

อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 1 สี

95

รอประกาศ 2/64

91136006 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

20105-2101

ผศ.มานะ เสียงสนั่น 2 สี

128

รอประกาศ 2/64

91136016 งานบริการคอมพิวเตอร์

20105-2109

อ.เดชา ภัทรมูล 1 สี

98

ผศ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ 1 สี

120

อ.วีระศักดิ์ สุวรรณเพชร 1 สี

86

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
รอประกาศ 2/64

91138009 การเขียนแบบแผ่นคลี่

20110-2008

สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
รอประกาศ 2/64

4.

91137001 โทรศัพท์พื้นฐาน

20119-2119

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เว็บ สอศ. รหัสสินค้า
ล�ำดับที่

รายการหนังสือ

รหัสวิชา

ผู้แต่ง

วอย่าง ราคา จ�ำนวน
สี ตัหนั
งสือ
เล่ม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
รอประกาศ 2/64

91128002 ธุรกิจท่องเที่ยว

20702-2001

อ.ทิษฆัมพร เมืองแก้ว 4 สี

158

สุดยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน
ระดับอาชีวศึกษา

เหนือกว่าสื่อการเรียนรู้ชุดอื่นใด
หนังสือเรียน
•
•
•
•
•
•
•

ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรใหม่ ปวช. 2562
ให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
สอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ สาระน่ารู้ อาเซียนน่ารู้ แนวคิดรวบยอด ใบงาน เพื่อให้สอดรับกับโมเดล Thailand 4.0
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการออกแบบและการจัดวางที่เรียบง่ายและทันสมัย
ใช้กระดาษและระบบการพิมพ์ 4 สี ที่มีคุณภาพทั้งเล่ม
มีแบบทดสอบ แบบ 5 ตัวเลือก ที่สามารถน�ำไปใช้ส�ำหรับการสอบ V-NET ได้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับเนื้อหาภายในเล่ม

คู่มือครู
• แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมรรถนะ และคุณลักษณะ 3D
• แนวข้อสอบ แบบ 5 ตัวเลือก เพื่อพร้อมสอบ V-NET
• สื่อการสอนในรูปแบบ PowerPoint/CD-Audio/Multimedia

ประโยชน์ที่ผู้สอนจะได้รับ
• ง่ายและสะดวก เพราะมีแนวการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง ส�ำหรับใช้จัดท�ำสาระหลักสูตรของสถานศึกษา
• สะดวก เข้มข้น ชัดเจน ภายในเล่ม ทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด ใบงาน และกิจกรรม
• มีเอกสารหลักฐานการเรียนรู้ ตามระเบียบฯ เพื่อใช้สื่อสารถึงผู้ปกครองโดยตรง

พิเศษ ส�ำหรับผู้สอน
Free... CD แผนการจัดการเรียนรู้
Free... VCD สื่อการเรียนการสอน และ CD ประกอบการสอน

Free... แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

เอกสารข้างต้นใช้แสดงข้อมูลยืนยัน
ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

รายการหนังสือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
เว็บ สอศ.
ลำ�ดับที่

รหัสสินค้า

รายการหนังสือ

ราคา

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
162/2/ทช./2559 91111007 ภาษาไทยธุรกิจ

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1103

ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ 128

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1201

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 128

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1201

อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท 128

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1202

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 128

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1202

อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท 145

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
206/1/ทช./2556 91112004 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
(Real Life English 1)
2/2/ทช./2557 91112008 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
(Real Life English 1)
3/2/ทช./2557 91112005 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
(Real Life English 2)
218/1/ทช./2556 91112009 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
  
(Real Life English 2)
31/1/ทช./2557 91112014 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
(Business Correspondence)
11/2/ทช./2557 91112015 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
(English for Office Work)
13/2/ทช./2557 91112017 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
(Remedial English)
188/1/ทช./2558 91112022 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
(Internet English)
รอประกาศ 2/64 J1112013 สมุดคัดจีนอย่างถูกวิธี

(พิมพ์สอดสี) 2000-1209

อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท

98

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1212

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 120

(พิมพ์สอดสี) 2000-9201

อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท 120

(พิมพ์ 4 สี) 2000-9202

ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 110
อ.หยังซีฟาง

(พิมพ์ 4 สี)

38

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
340/1/ทช./2556 91113012 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

(พิมพ์ 4 สี) 2001-1003

ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 145

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
273/1/ทช./2556
211/1/ทช./2558
172/2/ทช./2559
259/1/ทช./2556

*

หมายเหตุ

		
		

91114015
91114016
91114019
91114018

ปรู๊ฟ
ปอนด์

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ
หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
		



T

(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)

หมายถึง แผนการสอน
หมายถึง เฉลย 		
หมายถึง แนวข้อสอบ

รอประกาศ 2/64 หมายถึง รอประกาศ สอศ. ครั้งที่ 2 ปี 2564


P

2000-1402 รศ.ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และคณะ 98
2000-1403
รศ.ดร.มนัส ประสงค์ 98
2000-1405
ผศ.สุรพล เสียงสนั่น 128
2000-1406 รศ.ดร.สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และคณะ 128
หมายถึง แผ่นใส
หมายถึง PowerPoint
หมายถึง CD

*

รายวิชาข้างต้นมีเอกสารและสื่อการเรียน
การสอนประกอบสำ�หรับผู้สอน

จำ�นวน
เล่ม

เว็บ สอศ.
ลำ�ดับที่

รหัสสินค้า

รายการหนังสือ

ราคา

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
357/1/ทช./2556 91115019 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1501* ดร.ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ และคณะ 128

48/1/ทช./2557 91115020 ทักษะชีวิตและสังคม

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1502*

อ.สุมาลี โฆษิตนิธิกุล 138

50/1/ทช./2557 91115027 อาเซียนศึกษา

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1504*

อ.พัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์ 128

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
290/1/ทช./2556 91116026 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1601

รศ.เจษฎา เจียระนัย

98

59/1/ทช./2557 91116024 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพในการทํางาน

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1603

อ.บรรเทิง เกิดปรางค์ และคณะ 120

61/1/ทช./2557 91116032 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1604

อ.มานพ กลิ่นทรัพย์ 128

63/1/ทช./2557 91116028 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1606

อ.กาญจนา ทรัพยอาจิณ 145

350/1/ทช./2556 91116030 สิ่งเสพติดศึกษา

(พิมพ์ 4 สี) 2000-1608* ศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช และคณะ 135

1.7 อื่น ๆ
74/1/ทช./2557 91158032 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

(ปรู๊ฟ+พิมพ์สอดสี) 2000-2001

ดร.สมบัติ เดชบํารุง และคณะ

98

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
45/2/พณ./2560 91121026 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในงานอาชีพ

(พิมพ์สอดสี) 2001-1005

ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 110

25/1/พณ./2556 91121005 การบัญชีเบื้องต้น 1

(พิมพ์สอดสี) 2200-1002*

อ.นาตยา แสงวันลอย 128

7/2/พณ./2556 91121006 การบัญชีเบื้องต้น 2

(พิมพ์สอดสี) 2200-1003

อ.นาตยา แสงวันลอย 120

1/1/พณ./2557 91121007 การขายเบื้องต้น 1

(พิมพ์ 4 สี) 2200-1004*

อ.นาธาร นุชนุ่ม 145

47/1/พณ./2556 91121008 การขายเบื้องต้น 2

(พิมพ์ 4 สี) 2200-1005

อ.พัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์ 145

90/1/พณ./2556 91121009 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (เครื่องพิมพ์ดีด)

(ฉบับตั้งโต๊ะ) 2200-1006

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 135

89/1/พณ./2556 91121010 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)

(ฉบับตั้งโต๊ะ) 2200-1006

อ.นวรัตน์ สาหร่ายทอง 135

100/1/พณ./2556 91121011 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (เครื่องพิมพ์ดีด)

(ฉบับตั้งโต๊ะ) 2200-1007

อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 148

99/1/พณ./2556 91121012 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (คอมพิวเตอร์)

(ฉบับตั้งโต๊ะ) 2200-1007

อ.อรวรรณ นันทปัญญา 135

2.2 สาขาวิชาการบัญชี
26/1/พณ./2557 91122018 การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินค้า

(พิมพ์สอดสี) 2201-2001

อ.นาตยา แสงวันลอย

98

8/2/พณ./2557 91122002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน

(พิมพ์สอดสี) 2201-2002

อ.อุษา ผลินยศ

98

รอประกาศ 2/64 91122006 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี

(พิมพ์สอดสี) 2201-2006

อ.เวก ศิริพิมลวาทิน

98

67/2/พณ./2559 91122015 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี (พิมพ์ 4 สี) 2201-2103

*

หมายเหตุ

		
		

ปรู๊ฟ
ปอนด์

หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ
หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
		



T

หมายถึง แผนการสอน
หมายถึง เฉลย 		
หมายถึง แนวข้อสอบ

รอประกาศ 2/64 หมายถึง รอประกาศ สอศ. ครั้งที่ 2 ปี 2564


P

หมายถึง แผ่นใส
หมายถึง PowerPoint
หมายถึง CD

อ.ชญาดา ธนาบุญยรัตน์ 128

*

รายวิชาข้างต้นมีเอกสารและสื่อการเรียน
การสอนประกอบสำ�หรับผู้สอน

จำ�นวน
เล่ม

เว็บ สอศ.
ลำ�ดับที่

รหัสสินค้า

รายการหนังสือ

ราคา

2.3 สาขาวิชาการตลาด
30/1/พณ./2559
34/1/พณ./2559
33/1/พณ./2558
รอประกาศ 2/64
40/1/พณ./2559
35/1/พณ./2560
8/2/พณ./2560
รอประกาศ 2/64

91123026
91123008
91123009
91123025
91123027
91123018
91123019
91123021

การโฆษณา
(ฉบับปรับปรุง+พิมพ์ 4 สี)
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
(พิมพ์สอดสี)
การขายตรง
(พิมพ์สอดสี)
การขายประกันชีวิต
(พิมพ์สอดสี)
กฎหมายธุรกิจค้าปลีกและการขายตรง (พิมพ์สอดสี)
การประชาสัมพันธ์
(พิมพ์สอดสี)
การตลาดเชิงจริยธรรม
(พิมพ์สอดสี)
สถานการณ์ทางการตลาด
(พิมพ์สอดสี)

2202-2005
2202-2008
2202-2102
2202-2108
2202-2114
2202-9001
2202-9002
2202-9004

อ.เจริญ แก้วอนุรักษ์ 120
อ.วิภาวรรณ ร่วมชาติ 98
อ.จิราภรณ์ ปรีชา 98
อ.วิภาวรรณ ร่วมชาติ 98
อ.ทวี บัวทอง และคณะ 98
อ.ยุวพา สารพัฒน์ 85
ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล 98
อ.วิภาวรรณ ร่วมชาติ 85

(พิมพ์สอดสี) 2203-2001
(พิมพ์สอดสี) 2203-2003
2203-2005
(พิมพ์ 4 สี) 2203-2009
(พิมพ์สอดสี) 2203-2107

อ.สุภาณี เอาทองทิพย์ 98
อ.สุวรรณ เจียมจิตรวนิช 98
อ.กุหลาบ ศิริบุญพันธ์ 95
อ.ทวี บัวทอง 128
อ.เก็จวลี วัชเรนทร์สุนทร 98

(พิมพ์ 4 สี) 2204-2002
2204-2004
(พิมพ์ 4 สี) 2204-2008

อ.อําภา กุลธรรมโยธิน 138
อ.อัญชนา ชินบุตร 85
อ.เริงชัย เรืองกิจวณิชกุล 145

2.4 สาขาวิชาการเลขานุการ
26/2/พณ./2557
50/1/พณ./2557
รอประกาศ 2/64
46/1/พณ./2558
14/1/พณ./2560

91124001
91124003
91124004
91124017
91124023

การเลขานุการ
การจัดเก็บเอกสาร
พิมพ์ประยุกต์
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ชวเลขไทยประยุกต์

2.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44/1/พณ./2559 91125024 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
รอประกาศ 2/64 91121016 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
38/2/พณ./2557 91125005 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

3. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
45/2/ชอ./2560 91121026 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
152/1/ชอ./2559 91131025 ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1/1/ชอ./2557
รอประกาศ 2/64
46/2/ชอ./2556
47/2/ชอ./2556
5/2/ชอ./2557
5/2/ชอ./2557
รอประกาศ 2/64
69/1/ชอ./2556
30/1/ชอ./2556

*

หมายเหตุ

		
		

91131006
91131007
91131010
91131002
91131012
91131027
91131015
91131016
91131017

ปรู๊ฟ
ปอนด์

(พิมพ์สอดสี) 2100-1005
(พิมพ์สอดสี) 2001-1007

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(ปอนด์ A)
งานฝึกฝีมือ 1
(พิมพ์สอดสี)
งานฝึกฝีมือ 2
(พิมพ์สอดสี)
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (พิมพ์ 4 สี+ฉบับสมบูรณ์)
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(พิมพ์ 4 สี)
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
(พิมพ์สอดสี)
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(พิมพ์สอดสี)

หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ
หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
		



T

หมายถึง แผนการสอน
หมายถึง เฉลย 		
หมายถึง แนวข้อสอบ

รอประกาศ 2/64 หมายถึง รอประกาศ สอศ. ครั้งที่ 2 ปี 2564

ผศ.ดร.ชัยพร จิตรอารี และคณะ 110


P

รศ.อําพล ซื่อตรง

2100-1001
2100-1001
2100-1003
2100-1004
2100-1005
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008
หมายถึง แผ่นใส
หมายถึง PowerPoint
หมายถึง CD

84

รศ.อําพล ซื่อตรง 78
อ.เลื่อม ขาวสะอาด 145
รศ.อําพล ซื่อตรง 98
รศ.อําพล ซื่อตรง 98
รศ.อําพล ซื่อตรง 145
รศ.อําพล ซื่อตรง 135
อ.พจนาฎ สุวรรณมณี 95
รศ.อําพล ซื่อตรง 98
รศ.อําพล ซื่อตรง 98

*

รายวิชาข้างต้นมีเอกสารและสื่อการเรียน
การสอนประกอบสำ�หรับผู้สอน

จำ�นวน
เล่ม

เว็บ สอศ.
ลำ�ดับที่

รหัสสินค้า

รายการหนังสือ

ราคา

จำ�นวน
เล่ม

3.2 สาขางานยานยนต์
63/2/ชอ./2559
58/1/ชอ./2556
14/1/ชอ./2557
14/1/ชอ./2559
7/2/ชอ./2560
รอประกาศ 2/64

91132001
91132005
91132006
91132029
91132028
91132014

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
งานเครื่ืองยนต์เล็ก
งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
การจัดการศูนย์บริการรถยนต์
การขับขี่รถจักรยานยนต์

2101-2001
2101-2006
2101-2101
2101-2111
2101-2112
2101-9003

รศ.อําพล ซื่อตรง 98
รศ.อําพล ซื่อตรง 98
รศ.อําพล ซื่อตรง 98
รศ.อําพล ซื่อตรง 98
รศ.อําพล ซื่อตรง 110
รศ.อําพล ซื่อตรง 85

2104-2002
2104-2002
2104-2003
2104-2004
2104-2008
2104-2010
2104-2101
2104-2103
2119-1001

รศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 95
อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์์ 98
รศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 95
อ.พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ 85
อ.ดุสิต สูรย์ราช 98
อ.เพทาย ภาสว่าง และคณะ 95
รศ.ดร.สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์์ 110
อ.อุทัย สุมามาลย์ 85
รศ.ดร.สุขสันติ์ หวังสถิตย์วงษ์ 98

(พิมพ์ 4 สี) 2102-2004

อ.ประทีป ฟองเพชร 135

(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)

3.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง
รอประกาศ 2/64
49/1/ชอ./2558
รอประกาศ 2/64
รอประกาศ 2/64
รอประกาศ 2/64
23/2/ชอ./2557
34/1/ชอ./2559
รอประกาศ 2/64
49/1/ชอ./2559

91135025
91135002
91135026
91135004
91135008
91135016
91135010
91135017
91135015

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
เครื่องวัดไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
ไฟฟ้าเบื้องต้น

(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)
(พิมพ์สอดสี)

3.4 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
23/1/ชอ./2559 91138002 วัดละเอียด

3.5 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รอประกาศ 2/64 91131022 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม

2103-2009

อ.สุรพล ศรีจํารูญ

85

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546)
เว็บ สอศ.
ลำ�ดับที่

รหัสสินค้า

รายการหนังสือ

ราคา

1. หมวดวิชาสามัญ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
15/10/พฐ./2552
1/10/พฐ./2552
29/10/พฐ./2552
27/10/พฐ./2552
28/10/พฐ./2552

*

หมายเหตุ

		
		

174-222-05
174-222-08
301-030-01
164-223-04
164-223-08
ปรู๊ฟ
ปอนด์

ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(พิมพ์ 4 สี)
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ (พิมพ์ 4 สี)
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ (พิมพ์ 4 สี)

หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ
หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
		



T

หมายถึง แผนการสอน
หมายถึง เฉลย 		
หมายถึง แนวข้อสอบ

รอประกาศ 2/64 หมายถึง รอประกาศ สอศ. ครั้งที่ 2 ปี 2564


P

2000-1223
2000-1224
2000-1232
2000-1235
2000-1235
หมายถึง แผ่นใส
หมายถึง PowerPoint
หมายถึง CD

อ.มัทนา บํารุงผล 85
อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท 148
อ.จันทรา ทองด้วง 95
ดร.ฉลวย ม่วงพรวน 85
อ.ยุพดี พิษณุไวศยวาท 85

*

รายวิชาข้างต้นมีเอกสารและสื่อการเรียน
การสอนประกอบสำ�หรับผู้สอน

จำ�นวน
เล่ม

เว็บ สอศ.
ลำ�ดับที่

รหัสสินค้า

รอประกาศ สอศ.
373/10/พฐ./2552
425/1/พฐ./2552
189/10/พฐ./2552

301-030-02
165-222-25
165-222-24
165-225-24

รายการหนังสือ

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3

ราคา

2201-2812
(พิมพ์ 4 สี) 2201-2831
(พิมพ์ 4 สี) 2201-2832
(พิมพ์ 4 สี) 2201-2833

อ.กนิดา เสนีย์ 85
อ.เทียนเป่า 145
อ.เทียนเป่า 148
อ.เทียนเป่า 148

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
139/1/พฐ./2552 164-122-50 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

2000-1427

อ.วิสูตร พึ่งชื่น และคณะ

85

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขางานคอมพิวเตอร์
457/9/พณ./2552
338/10/พณ./2552
144/9/พณ./2552
347/10/พณ./2552
482/1/พณ./2552
365/10/พณ./2552
50/10/พณ./2552

301-120-15
301-120-08
301-120-09
164-021-11
301-120-11
164-421-24
301-121-14

หลักการเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมกราฟิก

2201-2410
2201-2411
2201-2412
2201-2413
2201-2415
2201-2417
2201-2419

อ.อําภา กุลธรรมโยธิน 95
อ.สายันห์ - อ.ราชัย 85
อ.สายันห์ ประโกสันตัง 85
อ.นรีรัตน์ นิยมไทย 85
อ.นรีรัตน์ นิยมไทย 85
อ.นรีรัตน์ นิยมไทย 85
อ.พจน์ นวลปลอด และคณะ 140

2.2 อื่น ๆ
2/1/กก./2552 010-023-02 หลักการจัดการลุ่มน�้ำ
701/1/พณ./2552 010-024-03 ป่าและการป่าไม้ในประเทศไทย

ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช 180
ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช 250

3. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3.1 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
140/10/ชอ./2552 194-121-27 งานเครื่องยนต์
145/10/ชอ./2552 164-022-25 งานตัวถังรถยนต์
150/10/ชอ./2552 174-121-40 งานสีรถยนต์

(พิมพ์สอดสี) 2101-1001
2101-2106
2101-2107

รศ.อําพล ซื่อตรง
รศ.อําพล ซื่อตรง
รศ.อําพล ซื่อตรง

95
85
85

2102-2106
2102-2108

อ.ประเวศ ยอดยิ่ง
อ.ประเวศ ยอดยิ่ง

85
85

2103-2104
2103-2107

อ.สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ
อ.สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ

85
85

2104-2117

อ.ธนะพงศ์ - อ.สมโภชน์

85

3.2 สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล
161/10/ชอ./2552 165-222-09 งานเครื่องมือกล 1
186/9/ชอ./2552 165-222-10 งานเครื่องมือกล 2

3.3 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
167/10/ชอ./2552 214-121-26 งานเชื่อมโลหะ 1
168/10/ชอ./2552 214-121-31 งานเชื่อมโลหะ 2

3.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากําลัง
187/10/ชอ./2552 165-221-25 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2

*

หมายเหตุ

		
		

ปรู๊ฟ
ปอนด์

หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ
หมายถึง พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
		



T

หมายถึง แผนการสอน
หมายถึง เฉลย 		
หมายถึง แนวข้อสอบ
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P

หมายถึง แผ่นใส
หมายถึง PowerPoint
หมายถึง CD

*

รายวิชาข้างต้นมีเอกสารและสื่อการเรียน
การสอนประกอบสำ�หรับผู้สอน

จำ�นวน
เล่ม

เว็บ สอศ.
ลำ�ดับที่

รหัสสินค้า

รายการหนังสือ

ใช้เงินงบฯ
ซื้อได้

ราคา

หนังสือเสริมประจำ�ตัวนักเรียน

1/2/คอ./2552

033-091-21 Master’s English-Thai Dictionary

อ.อาจิณ มารีประสิทธิ์

80

4/2/คอ./2552

023-091-02 พจนานุกรม (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่)

ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ และคณะ

80

38/2/บส./2552 032-671-07 เทคนิคการจําล�้ำยุค

อ.อาจิณ มารีประสิทธิ์

85

16/6/พณ./2552 165-039-09 บัญชีการ์ตูน (พิมพ์ 4 สี พร้อม CD-ROM)

อ.วรรณี เลิศพิภพพร

95

อ.วิชัฏ พรหมรัตน์ และคณะ

45

อ.จิตรา มีนมณี

32

อ.โอริสา อยู่อุดมสุข และคณะ

45

อ.วินัย จันทรเกษม

85

AMORNRAT KAMTHONG

45

รอประกาศ สอศ. 030-091-04 คําและวลีอังกฤษที่มักใช้ผิดและสับสน

อ.โอริสา อยู่อุดมสุข

45

รอประกาศ สอศ. 020-092-03 สํานวนโวหารไทยและคําเปรียบเทียบ

ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ

45

รอประกาศ สอศ. 020-092-04 อนุกรมราชาศัพท์ (ฉบับสมบูรณ์)

ผศ.ดร.เรืองอุไร อินทรประเสริฐ

45

ดร.อมร มนตรี

45

55/2/บส./2552 030-092-06 หลักการใช้ TENSE
2/2/คอ./2552

032-091-05 กริยา 3 ช่อง

3/2/คอ./2552

030-091-03 ประมวลสํานวนและคําสแลงอังกฤษที่ควรรู้

31/10/บส./2552

J9036

ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ

รอประกาศ สอศ. 031-091-02 184 Basic rules

รอประกาศ สอศ. 030-091-01 สรุปกฎไวยากรณ์
รอประกาศ สอศ. 165-021-81 เทคโนโลยีสื่อเชิงสร้างสรรค์

รศ.ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 198

รอประกาศ สอศ. 175-021-44 จิตวิทยาทั่วไป

ผศ.ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ 185

รอประกาศ สอศ. 175-021-57 จริยศาสตร์

ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ 165

106/10/พณ./2552 165-021-67 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ 140

รอประกาศ สอศ. 165-022-54 การจัดการการตลาด

ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ 185

รอประกาศ สอศ. 165-022-49 การจัดการเชิงกลยุทธ์

อ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ 168

รอประกาศ สอศ. 165-121-36 การวิจัยการตลาด

133-402

ผศ.เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร 185

รอประกาศ สอศ. 165-121-37 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

133-408

อ.จิรวุฒิ หลอมประโคน 165

รอประกาศ สอศ. 164-221-25 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

131-104

รศ.สมลักษณ์ สันติโรจนกุล

98

รอประกาศ สอศ. 175-221-22 องค์การและการบริหาร

อ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ 128

รอประกาศ สอศ. 919-470-01 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสําเร็จ

ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ 145

รอประกาศ สอศ. 256-021-01 ไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1

อ.อาจิณ มารีประสิทธิ์

95

รอประกาศ สอศ. 256-022-02 ไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 2

อ.อาจิณ มารีประสิทธิ์

95

ดร.สุริยะ เจียมประชานรากร

98

รอประกาศ สอศ. 062-141-15 คู่มือเตรียมสอบความรู้ทั่วไป
รอประกาศ สอศ. 164-222-32 เทคโนโลยีและการสือ่ สารคอมพิวเตอร์ (office/word 2007)

อ.อําภา กุลธรรมโยธิน 120

จำ�นวน
เล่ม

