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ActiveActive

นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ

โรงเรียน
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตร�โรงเรียน)

สั่งซื้อได้ที่
ร้�นค้�ม�ตรฐ�นทั่วไปทุกพื้นที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

www.iadth.com

25642564
ใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อ
ระดับก่อนประถมศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

งบเรียนฟรีงบเรียนฟรี

พร้อม!!

สำ�หรับครู
วิธีก�รใช้ง�น

E-BOOk

สแกนเข้�ชม

พัฒน�สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทยสู่ส�กลพัฒน�สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทยสู่ส�กล

เข้�ถึงง่�ย ๆ ด้วยเข้�ถึงง่�ย ๆ ด้วย  QR CODEQR CODE

เข้�สู่ยุคเข้�สู่ยุคก�รเรียนรู้ก�รเรียนรู้

กับกับสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์

สแกนและรับชมได้ทันที!!!

SCAN

คำ�คล้องจอง

เพลง ปริศน�คำ�ท�ย

นิท�นQR
CODE

QR
CODE

QR
CODE

QR
CODE

E-BookE-Book
แผนก�รสอน และคู่มือครูออนไลน์แผนก�รสอน และคู่มือครูออนไลน์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999 แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666
website : www.iadth.com

8 8 5 4 5 1 5 6 4 8 5 2 1

ส้ม

แตงโม กล้วย สตรอว์เบอร์รี

ส้มโอ องุ่น สับปะรด ชมพู่

มะพร้าว

มะม่วง

ทุเรียน แอปเปิล ✄

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999 แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666
website : www.iadth.com
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จัดครบจัดครบ
ต�มหลักสูตรต�มหลักสูตร

สมบูรณ์สมบูรณ์
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FREE เมื่อซื้อเมื่อซื้อ

ชุดเสริมประสบก�รณ์ชุดเสริมประสบก�รณ์

และ
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สอนง่�ย เรียนรู้ง่�ย

สอนง่�ย เรียนรู้ง่�ย

ช่วยครูจัดกิจกรรม 

หลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย

พุทธศักร�ช 2560

(ชุดงบเรียนฟรี) 200 บ�ท(ชุดงบเรียนฟรี) 200 บ�ท
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เสริมประสบก�รณ์

ระดับปฐมวัย
ชุด

มุ่งเน้น : ก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

แบบองค์รวม

ครบถ้วน : ตรงต�มม�ตรฐ�น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 

และสภ�พที่พึงประสงค์

ครอบคลุม : ส�ระก�รเรียนรู้ 

ประกอบด้วยส�ระที่ควรเรียนรู้

และประสบก�รณ์สำ�คัญ

ซ้าย  เป็นชุดกิจกรรมเด็ก

เรียนเรียน
เล่นเล่น สนุกสนุก
ได้ทุกวันได้ทุกวัน



ชุดกิจกรรมใช้ควบคู่กับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

มีรายละเอียดครบถ้วน

ทุกกิจกรรมในดีวีดีีเหมาะกับการวางแผนการจัดประสบการณ์ล่วงหน้า

ชุดกิจกรรมบูรณาการ แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

แค่สแกน แค่สแกน รับชมได้ทันทีรับชมได้ทันที!!!!

คำ�ถ�มพัฒน�ก�รคิดที่มีคำ�ตอบหล�กหล�ย

ช่วยกระตุ้นกระบวนก�รคิดให้กับเด็ก

ก�รออกแบบกิจกรรมให้เด็กเข้�ใจง่�ย

กิจกรรมสัมพันธ์กับประสบก�รณ์ ในชีวิตประจำ�วัน

จัดเต็มให้ครูอนุบ�ลทั่วประเทศ

บัตรภาพ
FREE

แสดงบทบาทสมมุติ

สนุกจัง

21

หมอ

พยาบาล

หมอและพยาบาลมีหน้าที่อะไร

เขียนตามรอยประและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กัน 

มฐ.	2,	3,	5,	9,	10,	12	 จุดประสงค์	1.	 บอกหน้าที่ของหมอและพยาบาลได้

	 	 	 	 	 2.	 พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์

	 	 	 	 	 	 ระหว่างมือกับตาด้วยการเขียนและการลากเส้น1.4.1	การใช้ภาษา

รักษาคนไข้

ดูแลคนไข้

ประสบการณ์ส�าคัญ
การสังเกต การใช้

ประสาทสัมผัส
การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

การจับคู่
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หมอและพยาบาลมีหน้าที่อะไร

เขียนตามรอยประและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กัน 

มฐ.	2,	3,	5,	9,	10,	12	 จุดประสงค์	1.	 บอกหน้าที่ของหมอและพยาบาลได้

	 	 	 	 	 2.	 พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์

	 	 	 	 	 	 ระหว่างมือกับตาด้วยการเขียนและการลากเส้น1.4.1	การใช้ภาษา

รักษาคนไข้

ดูแลคนไข้

ประสบการณ์ส�าคัญ
การสังเกต การใช้

ประสาทสัมผัส
การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

การจับคู่

3

สื่อออนไลน์สื่อออนไลน์

เรียนสนุก

ผ่านบัตรภาพ

สแกน QR CODE 
แล้วมาร้อง เต้น

แสนสนุกกัน

สอนง่�ย...ต�ม STEPสอนง่�ย...ต�ม STEP

เป็นแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ขวา
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รวมหนังสือ
6 เล่ม เล่มละ 38 เป็นเงิน 228 บาท
งบได้รับ 200 บาท ลดพิเศษ 28 บาท

รวมหนังสือ
6 เล่ม เล่มละ 38 เป็นเงิน 228 บาท
งบได้รับ 200 บาท ลดพิเศษ 28 บาท

รวมหนังสือ
6 เล่ม เล่มละ 38 เป็นเงิน 228 บาท
งบได้รับ 200 บาท ลดพิเศษ 28 บาท

เท่�งบประม�ณ 200 บ�ท

เท่�งบประม�ณ 200 บ�ท

เท่�งบประม�ณ 200 บ�ท

ชุดเสริมประสบการณ์ฯ
• ตัวเด็ก เล่ม 1
• บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1
• ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 1
• สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 1
• พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ เล่ม 1
• สะเต็มเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
 เล่ม 1

ชุดเสริมประสบการณ์ฯ
• ตัวเด็ก เล่ม 2
• บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2
• ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 2
• สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 2
• ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2
• สะเต็มเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
 เล่ม 2

ชุดเสริมประสบการณ์ฯ
• ตัวเด็ก เล่ม 3
• บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3
• ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 3
• สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 3
• ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3
• สะเต็มเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
 เล่ม 3

อนุบาล

อนุบาล

อนุบาล

1

2

3

หนังสือชุดเสริมประสบการณ์หนังสือชุดเสริมประสบการณ์

ที่จัดขั้นตอนการเรียนการสอนที่จัดขั้นตอนการเรียนการสอน

อย่างดีที่สุดเพื่อให้เด็กทุกคนอย่างดีที่สุดเพื่อให้เด็กทุกคน

เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้อย่างมีความสุข 

ประสบความสำาเร็จทุกคนประสบความสำาเร็จทุกคน

 ด้วยประสบการณ์ก�รผลิตหนังสืออนุบ�ล
ม�กกว่� 30 ปี ทุกชุดได้รับคว�มนิยมอย่�งสูงสุด

 หนังสือท่ีจัดทำาสำาหรับอนุบาล ท้ัง 3 ระดับช้ัน 
แต่ละชั้นปีใช้หนังสือประม�ณ 12-15 เล่ม ร�ค�ต่อชุด 
ประม�ณ 400 กว่�บ�ท ซึ่งสำ�นักพิมพ์ทั่วๆ ไป 
ในท้องตล�ดจะมีหนังสือร�ค�ต่อชุด ต่อเล่ม ต่อปี 
ในปริม�ณที่ใกล้เคียงกัน

 แต่ในขณะนี ้งบเรยีนฟรท่ีีโรงเรยีนไดร้บัสำ�หรบั
อนบุ�ล คนละ 200 บ�ท เท่�นัน้ ปญัห�ในขณะนี ้ครผูู้สอน
ก็พย�ย�มคัดเลือกหนังสือให้เหม�ะสมที่สุดสำ�หรับ 
เงนิ  200 บ�ท ท่ีไดร้บั ทำ�ใหเ้กดิปญัห�ว�่ หนงัสอืทีไ่ด้รบั 
ก�รคัดเลือกไม่ต่อเนื่องกัน ทำ�ให้เด็กรู้สึกว่� ย�ก 
และสับสน ก�รเรียนจึงไม่สัมฤทธิ์ผล
 ปัญหาที่เกิดขึ้น ท�งสถ�บันพัฒน�คุณภ�พ-
วิช�ก�ร (พว.) ได้ระดมนักวิช�ก�ร ผู้มีคว�มเชี่ยวช�ญ
และมีประสบก�รณ์จัดทำ�หนังสือขึ้นม�โดยเฉพ�ะ
เพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์ ได้รับหนังสือที่ีดี 
มีคุณภาพทางการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพ 
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  พร้อมปลูกฝังอุปนิสัยท่ีดีงาม 
ค่านิยม 12 ประการ วินัยเชิงบวก รวมท้ังปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
โดยใช้ชื่อ “ชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย”
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ระดับก่อนประถมศึกษา ราคา จำานวนนักเรียน รวมเป็นเงิน

 อนุบาล 1 228
 อนุบาล 2 228
 อนุบาล 3 228

ราคารวมหนังสือ

งบประมาณที่ได้รับ
ผลต่าง (ส่วนลด)

รหัสสินค้า ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

 885-4515-62-845-5 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ตัวเด็ก เล่ม 1 38 - -

885-4515-62-846-2 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ตัวเด็ก เล่ม 2 - 38 -

885-4515-62-847-9 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ตัวเด็ก เล่ม 3 - - 38

885-4515-62-848-6 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1 38 - -

885-4515-62-849-3 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2 - 38 -

885-4515-62-850-9 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3 - - 38

885-4515-62-851-6 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 1 38 - -

885-4515-62-852-3 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 2 - 38 -

885-4515-62-853-0 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 3 - - 38

885-4515-62-854-7 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 1 38 - -

885-4515-62-855-4 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 2 - 38 -

885-4515-62-856-1 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 3 - - 38
885-4515-62-860-8 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ พัฒน�ทักษะพื้นฐ�นก�รเรียนรู้ เล่ม 1 38 - -

885-4515-62-861-5 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ภ�ษ�สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 - 38 -

885-4515-62-862-2 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ภ�ษ�สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3
- - 38

885-4515-62-857-8
ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สะเต็มเพื่อพัฒน�ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 เล่ม 1
38 - -

885-4515-62-858-5
ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สะเต็มเพื่อพัฒน�ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 เล่ม 2
- 38 -

885-4515-62-859-2
ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สะเต็มเพื่อพัฒน�ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 เล่ม 3
- - 38

ราคารวม 228 228 228
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สำ�หรับงบประม�ณต�มนโยบ�ยเรียนฟรี 15 ปี ระดับก่อนประถมศึกษ�

สั่งวันนี้ส่งได้ทันที พร้อมทำ�เอกส�รจัดซื้อ จัดจ้�ง ต�มงบประม�ณที่ ได้รับ

ชุดเสริมประสบก�รณ์ระดับปฐมวัย

สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
เด็กจะได้รับหนังสือดี มีคุณภาพ

รหัสสินค้า
885-4515-62-842-4
885-4515-62-843-1
885-4515-62-844-8

อย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพ
ใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อ

งบเรียนฟรีงบเรียนฟรี
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กิจกรรมพัฒน�ก�รเรียนรู้ 

สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน
ชุด

เหมาะสำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี 

เหมาะสำาหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เนอสเซอรี่ 

และชั้นเด็กเล็ก

ตรงกับหน่วยก�รจัดประสบก�รณ์ของกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น (มท.) ตรงกับหน่วยก�รจัดประสบก�รณ์ของกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น (มท.) 

และหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พุทธศักร�ช 2560และหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พุทธศักร�ช 2560

เร ื่องราวเกี่ยวกับ

ธรรมชาติรอบตัว

บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

เร ื่องราวเกี่ยวกับ

ตัวเด็ก

จัดทำ�ไว้หัวเรื่องละ 1 เดือน จำ�นวน 12 หัวเรื่อง

ภ�พขน�ดใหญ่ สีสันสวยง�ม

ตรงต�มส�ระที่ควรเรียนรู้ 4 ส�ระ ที่หลักสูตรกำ�หนด
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ICON การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
จะช่วยพัฒนาทักษะได้อย่างครบถ้วน

New
หลักสูตรใหม่

กาว

ติดภาพ

กรรไกร

ตัดรูปภาพ

ดินสอ 

จับคู่ภาพ ขีดเส้น

พู่กัน 

ระบายสี หยดสี

 สีเทียน

ระบายสี ฝนสี

มือ

พิมพ์ภาพ ติดปะ

ตรงกับหน่วยก�รจัดประสบก�รณ์ของกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น (มท.) ตรงกับหน่วยก�รจัดประสบก�รณ์ของกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น (มท.) 

และหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พุทธศักร�ช 2560และหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย พุทธศักร�ช 2560

19

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพธงชาติไทย

ธงชาติไทย

18

ชื่อ.....................................วันที่.....................

ระบายสีภาพเด็กขณะเข้าแถว

เข้าแถว

17

ชื่อ.....................................วันที่.....................

ระบายสีภาพสัญลักษณ์ห้องน�้าที่ตรงกับเพศของตนเอง

ห้องน�้า

16

ชื่อ.....................................วันที่.....................

ลากเส้นโยงภาพเด็กที่เป็นคนเดียวกัน

ท�าตามข้อตกลง

15

ชื่อ.....................................วันที่.....................

ระบายสีภาพแก้วนม

ดื่มนม

14

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพพี่เลี้ยง

พี่เลี้ยง

13

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพเครื่องเล่นสนาม

สนามเด็กเล่น

12

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพของเล่น

ของเล่น

11

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพเด็กก�าลังเล่น

เราเล่นร่วมกัน

10

ชื่อ.....................................วันที่.....................

ระบายสีภาพหนังสือโดยใช้นิ้วมือ

หนังสือ

9

ชื่อ.....................................วันที่.....................

น�าภาพครูและเด็กมาติดให้สมบูรณ์

เรียน

7

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพเด็กก�าลังไหว้

สวัสดีครับ

6

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพเด็กก�าลังไหว้

สวัสดีค่ะ

5

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพเพื่อน

เพื่อน

4

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพคุณครู

ครู/นักเรียน

3

ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพโรงเรียน

โรงเรียนอุ่นรัก

โรงเรียน

1

ชื่อ.....................................วันที่.....................

ระบายสภีาพลูกโป่งและตดิภาพตนเองบนลูกโป่ง

จากบ้านสู่โรงเรียน

หนูชือ่

2

ชื่อ.....................................วันที่.....................

ระบายสีภาพเด็กที่ก�าลังเดินทางไปโรงเรียน

เดินทาง

8

ชื่อ.....................................วันที่.....................

พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับห้องเรียน ระบายสีภาพโต๊ะและเก้าอี้

ห้องเรียน

การประเมิน
การประเมินการเรียนรู้ : โปรด

บนัทกึ โดยขดี ✓ ในช่องระดบั

คะแนนตามความเหมาะสม

ชื่อ............................นามสกุล..............................สถานศึกษา................................................... 
 ระดับคะแนน (Rubrics)

  ท�ากิจกรรมได้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจ ผลงานที่ท�ามีความสมบูรณ์และมีคุณภาพดี

  ท�ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง ผลงานที่ท�ามีความสมบูรณ์

  ท�ากิจกรรมได้ โดยต้องได้รับค�าแนะน�าหรือความช่วยเหลือ ผลงานที่ท�ายังไม่สมบูรณ์ 

รวมคะแนน

มีก�รประเมินเชิงมิติคุณภ�พ (Rubrics)

แบ่งต�มเกณฑ์ก�รประเมิน 3 2 1

ICON ระบุคำ�สั่งต่�ง ๆ ให้เด็กทำ�ในแต่ละหน้�แบบ

ตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาด้วยชุดกิจกรรมของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กับมาตรฐานในหน่วยงานต่างๆ

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
สำาหรับเด็กวัยเริ่มเรียน : ร่างกาย เล่ม ๒ 
ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เปรียบเทียบตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย

ของหน่วยงานต่าง ๆ
•	มีพัฒนาการรอบด้าน

	 และสมดุล

	 สนใจเรียนรู้

	 และกำากับตัวเอง

	 ให้ทำาสิ่งต่าง	ๆ	

	 ที่เหมาะสม

	 ตามช่วงวัยได้สำาเร็จ

• ค่านิยมร่วม : 

 ความเพียรอันบริสุทธิ์			

	 ความพอเพียง	

	 วิถีประชาธิปไตย	

	 ความเท่าเทียม	

	 เสมอภาค

• คุณธรรม : 

	 ลักษณะนิสัย

	 และคุณธรรมพื้นฐาน

	 ที่เป็นความดีงาม	

	 เช่น	ความมีวินัย	

	 ความขยัน	

	 ความซื่อสัตย์	

	 ความรับผิดชอบ	ฯลฯ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ : 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

ของการศึกษา 
(คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐)

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

มาตรฐานการศึกษาของชาติ	:	ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา	ผู้เรียนรู้	:	ปฐมวัย	

มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาต	ิพทุธศักราช		๒๕๖๒	
มาตรฐานที่	๓	คุณภาพของเด็กปฐมวัย	มาตรฐานที่	๓ก		
สำาหรับเด็กแรกเกิด-อายุ	๒	ปี	(๒	ปี	๑๑	เดือน	๒๙	วัน)
ตัวบ่งชี้ที่	๓.๑ก,	๓.๒ก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
•	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์	มฐ.๑,	๒,	๓,	๔,	๕,	๖,	๗
 
•	 คุณลักษณะ	๑.๑,	๑.๒,	๒.๑,	๒.๒,	๓.๑,	๓.๒,	๓.๓,	๔.๑,
	 ๔.๒,	๕.๑,	๖.๑,	๖.๒,	๗.๑,	๗.๒,	๗.๓

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า  ๓ ปี)

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๒ มาตรฐานที่ ๓ 

คุณภาพของเด็กปฐมวัย มาตรฐานที่ ๓ก  
สำาหรับเด็กแรกเกิด-อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน  ๒๙ วัน)

คุณลักษณะ

ตัวบ่งชี้ที่	๓.๑ก	เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย

ตัวบ่งชี้ที่	๓.๒ก	เด็กมีพัฒนาการสมวัย

พัฒนาการด้านร่างกาย    
มฐ.	๑	ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพที่ดี

มฐ.	๒	ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
มฐ.	๓	มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้
	 	เหมะสมกับวัย	

พัฒนาการด้านสังคม 
มฐ.	๔	รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
	 	และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

มฐ.	๕	ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

มฐ.	๗	สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	รอบตัว

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
มฐ.	๖	สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย

๑.๑		มีน้ำาหนัก	ส่วนสูง	และเส้นรอบศีรษะ

	 ตามเกณฑ์อายุ	

๑.๒	 มีร่างกายแข็งแรง

๒.๑	 ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้เหมาะสมกับวัย	

๒.๒	 ใช้กล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์

	 มือ-ตา	ได้เหมาะสมกับวัย

๓.๑		ร่าเริงแจ่มใส	

๓.๒	แสดงออกทางอารมณ์ได้

	 อย่างเหมาะสมกับวัย	

๓.๓	สนใจ	และมีความสุขกับธรรมชาติ		

	 สิ่งสวยงาม	ดนตรี	

	 และจังหวะการเคลื่อนไหว

๔.๑	 ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้	

๔.๒		เล่นและร่วมทำากิจกรรมกับผู้อื่นได้ 

	 ตามวัย

๕.๑	 ทำากิจวัตรประจำาวันด้วยตนเองได้

	 ตามวัย

๖.๑	 รับรู้และเข้าใจความหมาย

	 ของภาษาได้ตามวัย	

๖.๒		แสดงออกและ/หรือพูด

	 เพื่อสื่อความหมายได้

๗.๑	 สนใจและเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	รอบตัว

๗.๒	เรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ	

๗.๓	สำารวจโดยใช้ประสาทสัมผัส

ก�รเปรียบเทียบกับม�ตรฐ�นในหน่วยง�นต่�ง ๆ ได้แก่ ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ 

ม�ตรฐ�นสถ�นพัฒน�เด็กปฐมวัยแห่งช�ติ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต�มหลักสูตรฯ 2560

ภาพขนาดใหญ่ รายละเอียดน้อย เหมาะสมกับวัยของเด็ก

ส่งเสริมทักษะทางภาษาผ่านคา�ง่าย�ๆ�ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมํ

มี�ICON�ระบุคาสั่งให้เด็กทา�กิจกรรมในแต่ละหน้าํํ



 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี และเกมการศึกษา ที่จัดทำ ไว้ 
หัวเร ื่องละ 1 เดือน จำ นวน 12 หัวเร ื่อง สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกวันตลอดทั้งปี

8

ครบ 6 กิจกรรมหลักประจำ�วัน

จัดกิจกรรมได้สนุก หล�กหล�ยด้วย

เทคนิคก�รสอนต่�ง ๆ

เรียนผ่�นก�รเล่นที่สนุกสน�น

>

>

>

แผนก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ เด็กวัยเริ่มเรียน 

สอนง่�ย สอนสนุกสอนง่�ย สอนสนุก คุ้มค่� ครบถ้วนในเล่มเดียวคุ้มค่� ครบถ้วนในเล่มเดียว

สำ�หรับครูผู้สอน
สำ�หรับครูผู้สอน

FREEFREE
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 2. แผนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กวัยเริ่มเรียนชุดนี้แบงออกเปน 12 หัวเรื่อง 1 หัวเรื่อง

ประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู ครอบคลุมสาระการเรียนรู ทั้งสาระที่ควรเรียนรู ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่

แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว สิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก และประสบการณสําคัญดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 

และสติปญญา โดยมีหัวเรื่องและหนวยการเรียนรู ดังตอไปนี้

หัวเรื่อง/เดือน หนวยการเรียนรู/สัปดาห

1. ปฐมนิเทศ

2. รางกาย

3. บุคคลรอบตัว

4. ของเลน

5. ของใช

1.1 จากบานสูโรงเรียน

1.2 ทําตามขอตกลง

1.3 สวัสดีครับ สวัสดีคะ

1.4 เราเลนรวมกัน

2.1 เคลื่อนไหวรางกาย

2.2 หนูรับรูและสัมผัสได

2.3 อารมณ ความรูสึก 

2.4 สะอาดกาย สบายใจ

3.1 พอจา แมจา

3.2 ครอบครัวอุนรัก

3.3 คุณครูใจดี

3.4 เพื่อนที่นารัก

4.1 ของเลนแสนสนุก

4.2 ของเลนสมมุติ

4.3 ของเลนสรางสรรค

4.4 สนามเด็กเลนแสนสนุก

5.1 เสื้อผาแสนสวย

5.2 ของใชทําความสะอาดรางกาย

5.3 อุปกรณการเรียน

5.4 ของใชสวนรวม

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมหลักประจำาวัน
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ตารางวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 3 ปี) 

กับกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

กิจกรรมต่างๆ 

ในแผนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้

สำาหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

“ปฐมนิเทศ”

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้

 1.1	 จากบ้านสู่โรงเรียน 3 	3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 	 	

 1.2	 ทำาตามข้อตกลง  	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 	 3	

	 1.3	 สวัสดีครับ	สวัสดีค่ะ	 		 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 	 	

	 1.4	 เราเล่นร่วมกัน 3 	3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 	 3

บุค
คล

แล
ะส

ถา
นท

ี่แว
ดล

้อม
เด
็ก

ธร
รม

ชา
ติร

อบ
ตัว

สิ่ง
ต่า

ง	
ๆ
	ร
อบ

ตัว
เด
็ก

ร่า
งก

าย

อา
รม

ณ
์/จ
ิตใ
จ

สัง
คม

สต
ิปัญ

ญ
า

ตัว
เด
็ก

1.
	ร
่าง
กา

ยเ
จร
ิญ
เต
ิบโ
ตต

าม
วัย

แล
ะม

ีสุข
ภา

พ
ดี

2.
	ใช

้อว
ัยว

ะข
อง

ร่า
งก

าย
ได
้ปร

ะส
าน

สัม
พ
ันธ

์กัน

3.
	ม
ีคว

าม
สุข

แล
ะแ

สด
งอ

อก
ทา

งอ
าร
มณ

์ได
้เห
มา

ะก
ับว

ัย

4.
	ร
ับร

ู้แล
ะส

ร้า
งป

ฏิส
ัมพ

ันธ
์กับ

บุค
คล

แล
ะส

ิ่งแ
วด

ล้อ
มร

อบ
ตัว

5.
	ช
่วย

เห
ลือ

ตน
เอ
งไ
ด้เ
หม

าะ
สม

กับ
วัย

6.
	ส
ื่อค

วา
มห

มา
ยแ

ละ
ใช
้ภา

ษา
ได
้เห
มา

ะส
มก

ับว
ัย

7.
	ส
นใ
จเ
รีย

นร
ู้สิ่ง

ต่า
งๆ

	ร
อบ

ตัว

ทุกหน่วยมีกิจกรรมครบ 5 วัน 12 หัวเร ื่อง 
ต่อเนื่อง 12 เดือน ครบทุกวันตลอดปี

แต่ละหน่วยมีคุณภาพ โดยระบุความสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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ครบ 6 กิจกรรมหลักประจำ�วัน

จัดกิจกรรมได้สนุก หล�กหล�ยด้วย

เทคนิคก�รสอนต่�ง ๆ

เรียนผ่�นก�รเล่นที่สนุกสน�น

องค์ประกอบของแผนก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมหลักประจำาวัน
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ปฐมนิเทศ : จากบ้านสู่โรงเรียน

แนวคิด

สาระการเรียนรู้

	 	 โรงเรยีนเปน็สถานทีท่ีเ่ดก็	ๆ 	ไดเ้รยีนรูแ้ละทำากจิกรรมตา่ง	ๆ 	รว่มกบัเพือ่น	ๆ 	อยา่งมคีวามสขุและสนกุสนาน	

โดยมีคุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

	 1.	 การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง	 	 7.		การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น	

	 	 และตามคำาสั่ง	 	 	 	 	 8.		การสังเกตและสำารวจ

	 2.	 การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย	 	 	 9.		การแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

	 3.		การแบ่งปันและรอคอย	 	 	 								10.		การชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น

	 4.		การสนทนาและตอบคำาถาม	 	 								11.		การรักษาความปลอดภัยของตนเองในการเล่น

	 5.		การเล่นร่วมกับผู้อื่น	 	 	 								12.		การสังเกตและการเปรียบเทียบ	

	 6.			การฟังบทกลอน	นิทาน	และคำาคล้องจอง	 								13.		การเล่นบทบาทสมมุติ

จากบ้านสู่โรงเรียน

โรงเรียนของฉัน

ชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

ชื่อเพื่อน

เพศหญิง-เพศชาย

ชื่อคุณครู

หน้าที่ของคุณครู
มุมต่างๆ

โต๊ะ

เก้าอี้

ชื่อพี่เลี้ยง

หน้าที่ของพี่เลี้ยง

ห้องเรียนใหม่คุณครูของฉัน

พี่เลี้ยงของฉัน

เพื่อนของฉัน

ประสบการณ์สำาคัญ (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา)

สาระที่ควรเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมหลักประจำาวัน
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พัฒนาการ การประเมินพัฒนาการ

 ด้านร่างกาย

	 1.	การเคลื่อนไหวส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

	 2.	การจับสีเทียนแท่งใหญ่	

	 3.	การหยิบของชิ้นเล็ก	ๆ		 	

 ด้านสังคม

	 1.	การเล่นร่วมกับผู้อื่น	 	 	 	

	 2.	การรู้จักแบ่งปันและรอคอย		 	 	

	 3.	การพยายามช่วยเหลือตนเอง	 	 	

	 4.	การรู้จักขอและเริ่มรู้จักให้

 

	 1.	สังเกตจากการเล่นร่วมกับผู้อื่น

	 2.	สังเกตจากการรู้จักแบ่งปันและรอคอย

	 3.	สังเกตจากการพยายามช่วยเหลือตนเอง

	 4.	สังเกตจากการรู้จักขอและเริ่มรู้จักให้

 

	 1.	 สังเกตจากการเคลื่อนไหวส่วนต่าง	ๆ 	ของร่างกาย

	 2.	 สังเกตจากการจับสีเทียนแท่งใหญ่

	 3.		สังเกตจากการหยิบของชิ้นเล็ก	ๆ

 
 ด้านอารมณ์-จิตใจ

	 1.	 การแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ

	 	 ด้วยคำาพูด 

	 2.	 การแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองเมื่อได้รับ

	 	 การยอมรับหรือชมเชย	 	 	

	 3.	 การแสดงความเป็นตัวของตัวเอง

 

	 1.	สังเกตจากการแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ

	 	 ด้วยคำาพูด

	 2.	สังเกตจากการแสดงความรูู้สึกที่ดีต่อตนเอง

	 	 เมื่อได้รับการยอมรับหรือชมเชย

	 3.	สังเกตจากการแสดงความเป็นตัวของตัวเอง

 ด้านสติปัญญา

	 1.	การดูหนังสือภาพ

	 2.	การฟังบทกลอน	นิทาน	และคำาคล้องจอง

	 3.	การสนใจค้นคว้าและสำารวจสิ่งต่าง	ๆ  

	 4.	การสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ	รอบตัว

 

	 1.		สังเกตจากการดูหนังสือภาพ

	 2.	 สังเกตจากการฟังบทกลอน	นิทาน	

	 	 และคำาคล้องจอง

	 3.		สังเกตจากการสนใจค้นคว้าและสำารวจสิ่งต่าง	ๆ

	 4.	 สังเกตจากการสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ

	 	 รอบตัว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

	 	 การเร่ิมตน้มาโรงเรียนของเด็กเลก็นับวา่	เปน็ก้าวท่ีสำาคญัสูโ่ลกแหง่การเรยีนรูท้ีจ่ะเกดิข้ึนแกเ่ดก็ตลอดชวีติ

ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญ	คือ	ผู้ใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก	ทั้งพ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	ครู	ผู้ดูแลเด็ก	พี่เลี้ยง	โดยจะต้อง

จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับการปรับตัวของเด็กจากบ้านสู่โรงเรียน

ช่วยครูสรุปพัฒนาการด้านต่าง ๆ 

ที่เด็กจะได้รับ

มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ครู
ก่อนจัดกิจกรรม

พร้อมการประเมินพัฒนาการ
ที่สอดคล้องกัน

ครบถ้วนด้วยตารางเปรียบเทียบต่าง ๆ 
ที่ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560

มีผังการจัดกิจกรรมที่ครบถ้วน

ให้ครูทำ ความเข้าใจก่อนการจัดกิจกรรม
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องค์ประกอบของแผนก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน

สอนง่�ย...สอนง่�ย...

ต�ม STEPต�ม STEP
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมหลักประจำาวัน
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สื่อการเรียนรู้

ประเมินผล

กิจกรรมประจำ�วันเรื่อง โรงเรียนของฉัน

	 1.	 เพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้

	 2.	 เพื่อให้เด็กสนทนาและตอบคำาถาม

	 	 เกี่ยวกับการมาโรงเรียนได้

	 3.	 เพือ่สง่เสรมิจนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์

	 4.	 เพื่อให้เด็กร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้

	 5.	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 6.	 เพื่อให้เด็กรู้จักเครื่องเล่นสนามและวิธีการเล่น

	 	 อย่างปลอดภัย

	 7.	 เพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์

	 	 ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา

	 8.	 เพื่อให้เด็กสังเกตและต่อภาพตัดต่อ

	 	 นิทานเรื่อง	“ลูกหมีมาโรงเรียน”

	 	 เครื่องเล่นสนาม

	 	 สังเกตจากการสนทนาและตอบคำาถาม

	 1.	 สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนาม

	 2.	 สังเกตความมีน้ำาใจ	แบ่งปัน	รอคอย

ส�ระที่ควรเรียนรู้

	 	 โรงเรียนของฉันมีชื่อ	 ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน	 มีเด็ก

นักเรียนมากมาย	 ทุกคนต้ังใจมาเรียนและทำากิจกรรม

ร่วมกันอย่างสนุกสนาน

ประสบก�รณ์สำ�คัญ

	 1.	 การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง

	 2.	 การสนทนาและตอบคำาถาม

	 3.	 การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

	 4.	 การฟังบทกลอน	นิทาน	และคำาคล้องจอง

	 5.	 การแสดงความรู้สึกด้วยคำาพูด

	 6.	 การทำากิจกรรมศิลปะ	โดยการระบายสีภาพ	

	 7.	 การระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากการเล่น

	 8.	 การทำากิจกรรมภาพตัดต่อให้สมบูรณ์

 1. กิจกรรมเสริมประสบก�รณ์

นิท�นเรื่องนี้หนูชอบ

 1.	 ครูเล่านิทานเรื่อง	“ลูกหมีมาโรงเรียน”	

	 	 ประกอบหุ่นมือให้เด็กๆ	ฟัง

	 2.	 เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน	

	 	 โดยใช้คำาถาม	ดังนี้

	 	 •	 ทำาไมคุณครูจึงชมลูกหมีว่า	เป็นคนเก่ง

	 	 •	 เด็กๆ	ควรเอาแบบอย่างลูกหมีหรือไม่	

	 	 	 เพราะเหตุใด

	 3.	 เด็กและครูช่วยกันสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน

 2. กิจกรรมกล�งแจ้ง

 เครื่องเล่นสน�มแสนสนุก

 1.	 ครูนำาเด็กไปที่สนาม	โดยให้เด็กยืนเป็นวงกลม

  ครเูปน็ผูน้ำายนือยูก่ลางวง	ออกกำาลงักายท่าบรหิาร

  พืน้ฐานเพือ่เป็นการอบอุน่รา่งกายใหก้ลา้มเน้ือ

  ตา่งๆ	และเตรยีมพรอ้มในการเล่นเครือ่งเลน่สนาม

	 2.	 ครูแนะนำาเครื่องเล่นและวิธีการเล่นที่ถูกต้อง

	 	 ปลอดภัย	จากนั้นให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม

	 	 อย่างอิสระ	โดยครูคอยดูแลความปลอดภัย

	 	 และแนะนำาวิธีการเล่นอยู่ใกล้ๆ

	 3.	 เมื่อเล่นเสร็จแล้ว	ครูนำาเด็กไปทำาความสะอาด

	 	 ร่างกายก่อนกลับห้องเรียน

สื่อการเรียนรู้

ประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมหลักประจำาวัน

 3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

 เคลื่อนไหวร่�งก�ยประกอบเพลง

 1.		ครูร้องเพลง	“มาโรงเรียน”	ให้เด็กฟัง	

	 	 จากนั้นให้เด็กร้องตาม จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมหลักประจำาวัน

สื่อการเรียนรู้ ประเมินผล Brain-based Learning

26

	 1.	 ภาพสมบูรณ์ภาพโรงเรียน

	 2.	 ภาพตัดต่อภาพโรงเรียน	(จำานวน	3-5	ชิ้น)

	 1.	 สังเกตการเล่นเกมภาพตัดต่อภาพโรงเรียน

	 	 ของเด็ก

	 2.	 สังเกตการร่วมกิจกรรม

	 3.	 สังเกตการเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

	 4.	 ตรวจความถูกต้องของการเล่น

ประเมินผล

สื่อการเรียนรู้

 4. ครคูอยชว่ยเหลอืเดก็ในกรณทีีเ่ด็กยงัตอ่ภาพไม่ได	้

	 	 และปรบมือเพื่อเป็นการชมเชยให้กับเด็ก

	 	 ที่สามารถทำาได้อย่างถูกต้อง

	 5.	 เมื่อเล่นเสร็จแล้ว	ให้เด็กช่วยกันเก็บเกม

	 	 เข้าที่เดิมให้เรียบร้อย

  นิท�นเรื่อง “ลูกหมีม�โรงเรียน”

	 	 วันเปิดเทอม	 ลูกหมีดีใจมากจะได้ไปโรงเรียน 

เป็นวันแรก	ลูกหมีตื่นแต่เช้า	 อาบน้ำา	 แต่งตัว	 คุณแม่ 

ของลูกหมีเตรียมอาหารเช้าให้ลูกหมี	 ขณะที่ลูกหมี 

รบัประทานอาหารเชา้	คณุแมพู่ดกบัลกูหมวีา่	“เดีย๋วกอ่น

เดินทางออกจากบ้าน	ให้ลูกหมีไปสวัสดีคุณพ่อ	คุณตา

คุณยายก่อนนะคะ”	 ลูกหมีถามคุณแม่ว่า	 “ทำาไมต้อง

สวสัดดีว้ยละ่คะ	ตอนเยน็ลกูหมกีจ็ะกลบัมาบา้น”	คณุแม่

ตอบว่า	“การกล่าวคำาสวัสดีและการไหว้เป็นการแสดง

ความเคารพตอ่ผูใ้หญจ่ะ้และเมือ่ไปถงึโรงเรยีน	ลกูตอ้ง 

สวัสดีคุณครูด้วยนะคะ”	 แล้วลูกหมีก็ไปโรงเรียน 

และสวัสดีคุณครูตามที่แม่บอก	 คุณครูชมลูกหมีว่า	 

“เก่งจัง”

      (เนรมิตร จันทร์เจียวใช้)

  เพลง “ม�โรงเรียน”

   มาโรงเรียนมีเพื่อนมากมาย	

	 	 เหงาจะตายอยู่บ้านคนเดียว

	 	 ที่โรงเรียนมีเพื่อนกรูเกรียว	 	 	

	 	 อยู่บ้านคนเดียวมาโรงเรียนดีกว่า

               (ล้วน ควันธรรม)

ภ�คผนวก (นิท�น/เพลง/เกม/อื่นๆ)

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการทำางานของสมอง 
Brain-based Learning (BBL)

เด็กสนทนาถึงเนื้อหาในนิทานและตอบคำาถาม
เกี่ยวกับการมาโรงเรียนได้	 โดยเชื่อมโยง
จากเหตุการณ์ในชีวิตประจำาวัน

เด็กสังเกต	ฟัง	สื่อสารเกี่ยวกับโรงเรียน

ของฉัน	และใช้มือทำากิจกรรมระบายสี

ภาพโรงเรียน

เกมภ�พตัดต่อ

คุณครูเล่านิทานประกอบหุ่นมือ
ให้ฟัง...สนุกจังเลย!!

เล่นเครื่องเล่นสนามสนุกจัง

เร ื่องใกล้ตัวหนู
เรียนรู้สนุก

ร้อง เต้น
สนุกจังเลย

นิทานสนุกจัง เหมาะกับวัยเริ่มเรียน 
ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก 
ก่อนการเข้าสู่บทเรียนซึ่งจะทำ ให้เด็ก

สนุกสนาน เพลิดเพลิน และเกิดเจตคติที่ดี
ในการเรียนรู้
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รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

รหัสสินค้� เล่มละ จำ�นวน รวมเงินร�ยชื่อหนังสือ

สถ
าบ

ันพ
ัฒ

นา
คุณ

ภา
พ
วิช

าก
าร

 (พ
ว.

)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูส้ำ หรับเด็กวัยเริ่มเรียน เหมาะสำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนอสเซอรี่ 
และชั้นเด็กเล็ก (สำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี)   

 885-4515-62-867-7 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน ปฐมนิเทศ เล่ม 1

 885-4515-62-868-4 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน ร่�งก�ย เล่ม 2

 885-4515-62-869-1 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน บุคคลรอบตัว เล่ม 3

 885-4515-62-870-7 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน ของเล่น เล่ม 4

 885-4515-62-871-4 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน ของใช้ เล่ม 5

 885-4515-62-872-1 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 6

 885-4515-62-873-8 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน สัตว์ เล่ม 7

 885-4515-62-874-5 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน อ�ห�ร เล่ม 8 

 885-4515-62-875-2 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน สี เส้น รูปร่�ง เล่ม 9

 885-4515-62-876-9 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน ช่�งคิด ช่�งทำ� เล่ม 10

 885-4515-62-877-6 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน ทะเล เล่ม 11

 885-4515-62-878-3 ชุดกิจกรรมฯ สำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน ก�รละเล่นเด็กไทย เล่ม 12

ชุด
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เสริมทักษะทางภาษาเสริมทักษะทางภาษา

นิท�น ชุดเก่งคิดคณิตศ�สตร์

 เพื่อให้เด็กเรียนรู้คณิตศ�สตร์ต่�ง ๆ ผ่�นนิท�น 

เรื่องร�วที่สนุกสน�น ทำ�ให้เด็กเข้�ใจคณิตศ�สตร์ง่�ยขึ้น

 เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตผ่�นนิท�น 

ที่สอดแทรกทักษะต่�ง ๆ เช่น ก�รให้อภัย ก�รมีวินัย  

ก�รประหยัด ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยในชีวิตประจำ�วัน

 เสริมสร้�งคุณลักษณะที่ดี ทั้งด้�นคว�มเก่ง คว�มดี 

และมีคว�มสุข รวมทั้งอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

 เพื่อให้เด็กมีเจตคติและปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�ร-

อนุรักษ์ธรรมช�ติ ก�รประหยัดนำ้�-ไฟ ก�รอนุรักษ์ทะเล

 รวบรวมคุณค่�ศิลปวัฒนธรรมไทยใต้พระบรม-

โพธิสมภ�ร คว�มอุดมสมบูรณ์ท�งก�รเกษตร ต�มแนว 

พระร�ชดำ�ริและเทคโนโลยีต่�ง ๆ  ท่ีทรงนำ�ม�พฒัน�ประเทศ

NEW

NEW นิท�น ชุดรักษ์โลก

นิท�น ชุดพัฒน�ทักษะชีวิต

หนังสือ ชุดเฉลิมพระเกียรติ 

พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร 

มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร

นิท�น ชุดเก่ง ดี มีคว�มสุข
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ผ่านหนังสือแสนสนุกผ่านหนังสือแสนสนุก

 ส่งเสริมทักษะท�งภ�ษ� คำ�ศัพท์ต่�ง ๆ สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรม ในก�รดำ�รงชีวิต ผ่�นรูปเล่มขน�ดใหญ่ 

อ่�นง่�ย

 ช่วยสร้�งค่�นิยมและปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีง�มในระดับปฐมวัย 

พร้อมกิจกรรมหล�กหล�ย

 พัฒน�ภ�ษ�และจินตน�ก�รผ่�นภ�พ คำ�ศัพท์ และเพิ่มคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษ� (STEM EDUCATION)

 หนังสืออ่�นได้ 4 ด้�น อ่�นด้วยกันครั้งละ 4 คน  

ช่วยส่งเสริมพัฒน�ก�รครบทั้ง 4 ด้�น

 บูรณ�ก�รส�ระต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัย 

พุทธศักร�ช 2560 เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก มีภ�พประกอบ 

ชดัเจน รวมทัง้คำ�ศพัทง์�่ย ๆ  และมีกจิกรรมพฒัน�ทักษะ

ต่�ง ๆ ท้�ยเล่ม

นิท�น ชุดเด็กไทยไม่โกง (ระดับปฐมวัย)

หนังสือเพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

Book Start (STEM)

นิท�น ชุดคิดดี ทำ�ดี มีเพื่อน มีสุข (Big Book)

นิท�นกังหัน นวัตกรรมใหม่

หนังสือภ�พเพื่อก�รอ่�นสำ�หรับเด็กปฐมวัย 

(1 ชุด มี 11 เล่ม)

1+2=?
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978-974-2655-00-6 จิตรลด� 
(ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2551)

92

978-974-2655-01-3 ร�ชพฤกษ์ 92
978-974-9422-08-3 สุพรรณหงส์ 92ภัท

รว
ลี 

นิ่ม
นว

ล

978-974-4425-88-1 หมีส�มตัวกับแยมลูกหม่อน (เก่ง) 98
978-974-4425-90-4 วันเกิดคุณย�ยเต่�ทอง (ดี) 98
978-974-4425-91-1 เจ้�ช�ยแห่งเมืองขนมชั้น (มีคว�มสุข) 98ภัท

รว
ลี 

นิ่ม
นว

ล

978-974-9400-02-9 โลม�ผจญภัย  
 (ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2550)

180

978-974-9640-36-4 ง�นเลี้ยงฤดูร้อน 180

978-974-9400-00-5 สุขสันต์วันดี...ดี 180

978-974-9400-01-2 เมืองนี้ไม่มีท้องฟ้� 180

ภัท
รว

ลี 
นิ่ม

นว
ล

หนังสือ ชุดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นิทาน ชุดพัฒนาทักษะชีวิต

นิทาน ชุดเก่ง ดี มีความสุข

นิทานกังหัน นวัตกรรมใหม่

NEW

        รหัสสินค้�                             ชื่อหนังสือ                      เล่มละ    จำ�นวน    รวมเงิน

        รหัสสินค้�                             ชื่อหนังสือ                      เล่มละ    จำ�นวน    รวมเงิน

        รหัสสินค้�                             ชื่อหนังสือ                      เล่มละ    จำ�นวน    รวมเงิน

ใบสั่งซื้อ

978-616-480-004-5 เรข�คณิตหรรษ� (รูปเรขาคณิตและสี) 98

978-616-480-010-6 ตัวเลขใกล้ตัว (จำานวนและตัวเลข) 98
978-616-480-011-3 ค่�ยมห�สนุก (ตำาแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง) 98
978-616-480-005-2 คว�มฝันของม�วิน (การวัด หน่วยวัด  

และเครื่องมือวัด)    
98

978-616-480-020-5 คุกกี้นำ�โชค (การชั่ง ตวง น้ำาหนัก)         98
978-616-480-008-3 สวนส้มของโชกุน (การรวมกลุ่ม การแยกกลุ่ม 

และการบวก ลบ คูณ หาร)                       
98

978-616-480-007-6 ช่วงเวล�แห่งคว�มสุข (เงิน เวลา 
และช่วงเวลา)                

98

978-616-480-003-8 หุ่นยนต์ CODING (วิทยาการคำานวณ
และหุ่นยนต์)

98

978-616-480-009-0 คว�มสุขของจอมขวัญ (คณิตศาสตร์ในชีวิต
ประจำาวัน) 

98

        รหัสสินค้�                             ชื่อหนังสือ                      เล่มละ    จำ�นวน    รวมเงิน

978-616-480-013-7 คว�มลับใต้ท้องทะเล (อนุรักษ์ทะเล) 98
978-616-480-014-4 หมู่บ้�นป่�รักษ์นำ้� (ประโยชน์ของป่าไม้) 98
978-616-480-015-1 สีทองแห่งท้องทุ่ง (นาข้าว) 98
978-616-480-019-9 ตัวฉันเปื้อนหมดแล้ว (ผักปลอดสารพิษ) 98
978-616-480-012-0  สมบัติลำ้�ค่� (การประหยัดนำ้า-ไฟ)               98
978-616-480-018-2 ผมทิ้งขยะเป็นที่แล้วครับ (การไม่ทิ้งขยะ

และการแยกขยะ)
98

978-616-480-016-8 เสื้อคอกระเช้�ของคุณย�ย (การลดการใช้
ถุงพลาสติก)

98

        รหัสสินค้�                             ชื่อหนังสือ                      เล่มละ    จำ�นวน    รวมเงิน

978-616-480-002-1 ขอโทษ...ให้อภัยฉันเถอะ 98
978-616-7520-93-3 ใต้ทะเลหรรษ�    98
978-616-7520-94-0 ฉันก็ทำ�ได้นะ         98
978-616-7520-95-7 เมืองไร้วินัย                       98
978-616-7520-96-4 Fantasy Fruity มหัศจรรย์เมืองผัก ผลไม้                98
978-616-7520-97-1 ร�งวัลของส�มสห�ย  98
978-616-7520-98-8 ก�รเดินท�งของเหมียว...เหมียว 98
978-616-7520-99-5 ม�ยช่�งเก็บกับมอสช่�งจ่�ย 98
978-616-480-000-7 เที่ยวไปกับตูมต�ม 98

        รหัสสินค้�                             ชื่อหนังสือ                      เล่มละ    จำ�นวน    รวมเงิน

สำา
นัก

พิม
พ์เ

วิล
ด์ค

ิดส
์

นิทาน ชุดเก่งคิดคณิตศาสตร์

NEWนิทาน ชุดรักษ์โลก

สำา
นัก

พิม
พ์เ

วิล
ด์ค

ิดส
์

สำา
นัก

พิม
พ์เ

วิล
ด์ค

ิดส
์
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978-616-7520-57-5 ไข่ของใครน่ะ ! อ้อมใจ 98

978-616-7520-58-2 ต้นกล้� ยิหว�กับวันแสนสนุก แม่นก 98

978-974-2653-81-1 ลูกหม�ของขิม 88

978-974-2653-82-8 ญ�ติของหนูปิ่น 88

978-974-2653-83-5 เที่ยวทะเล 88

978-974-2653-84-2 สน�มเด็กเล่น 88

978-974-2656-04-1 12 ปีนักษัตร 88

978-974-2655-81-5 สัตว์เลี้ยงน่�รัก 88

978-974-2656-02-7 สวนดอกไม้ 88

978-974-2655-82-2 ขนมอร่อย 88

978-974-2656-03-4 ของขวัญวันเกิด 88

978-974-2656-05-8 ปลูกผัก 88

978-974-2656-06-5 เดือนจ๋�เดือน 88

ผศ
.จ

ิตต
ิรัต

น์ 
ทัด

เท
ียม

รม
ย์

978-616-05-0717-7 เจ้�ฟ็อกซ์จอมเจ้�เล่ห์ 98

978-616-05-0710-8 เรียนรู้โลกกว้�ง...กับกว�งน้อย 98

978-616-05-0718-4 เจ้�จุ่นสำ�นึกผิด 98

978-616-05-0716-0 จัสติน...ผู้กล้� 98

978-616-05-0713-9 หน้�ที่ที่ยิ่งใหญ่ 98

978-616-05-0721-4 น้ำ�ใจของเมโลดี้ 98

978-616-05-0709-2 บ้�นใหม่ของลุงจอน 98

978-616-05-0714-6 ต้นกล้�ของสังคม 98

978-616-05-0708-5 ขอบคุณครับ! ลุงปลื้ม 98

978-616-05-0715-3 ซูโม่ ผมขอโทษ 98

978-616-05-0720-7 ดินแดนมหัศจรรย์ 98

978-616-05-0722-1 เก็บ!  เก็บ! เร�ม�ช่วยกันเก็บ 98

978-616-05-0719-1 ครอบครัวพอเพียง 98

978-616-05-0711-5 คว�มภูมิใจของโฟกัส 98

978-616-05-0712-2 ของขวัญจ�กลูกแก้ว 98

สำา
นัก

พิม
พ์เ

วิล
ด์ค

ิดส
์

978-616-05-1555-4 เรื่องของลิง 340

978-616-05-1557-8 เพื่อนแท้ 340

978-616-05-1556-1 ของแท้แน่กว่� 340

978-616-05-1558-5 ทำ�ดีมีสุข 340

978-616-05-1554-7 ผลจ�กก�รคิดร้�ย 340

978-616-05-1559-2 คว�มรักของแม่ 340

978-616-05-1560-8 เจ้�ป่�พ�สุข 340

978-616-05-1553-0 เจ้�ตัวร้�ย 340

ผศ
.จ

ิตต
ิรัต

น์ 
ทัด

เท
ียม

รม
ย์

หนังสือภาพเพื่อการอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัย 

(1 ชุด มี 11 เล่ม)

นิทาน ชุดเด็กไทยไม่โกง

เสริมประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัยเสริมประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู

        รหัสสินค้�                               ชื่อหนังสือ                      เล่มละ   จำ�นวน     รวมเงิน

        รหัสสินค้�                               ชื่อหนังสือ                      เล่มละ   จำ�นวน     รวมเงิน

        รหัสสินค้�                               ชื่อหนังสือ                      เล่มละ   จำ�นวน     รวมเงิน

        รหัสสินค้�                               ชื่อหนังสือ                      เล่มละ   จำ�นวน     รวมเงิน

รวม

เป็นเงิน

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Book Start (STEM)

นิทาน ชุดคิดดี ท�าดี มีเพื่อน มีสุข

(Big Book)

ค่านิยม



DoDo

ก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัย

ต�มแนวคิดไฮสโคป

HighScope
 ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบไฮสโคปเริ่มขึ้นโดย ดร.เดวิด  

ไวค�ร์ท ประธ�นมูลนิธิวิจัยก�รศึกษ�ไฮสโคปและคณะนักวิช�ก�ร 

ซึ่งเป็นก�รเรียนรู้ที่เน้นก�รลงมือกระทำ�แบบ Active Learning  

ผ่�นมุมเล่นที่หล�กหล�ยด้วยสื่อและกิจกรรมที่ เหม�ะสมกับ

พัฒน�ก�รของเด็ก โดยมีหลักก�รในก�รจัดก�รเรียนรู้ ดังนี้

ReviewReviewPlanPlan

ก�รว�งแผน คือ 

ก�รให้เด็กกำ�หนด

แนวท�งก�รปฏิบัติ

หรือก�รว�งแผน

ก�รทำ�ง�น

ก�รปฏิบัติ คือ 

ก�รลงมือทำ�กิจกรรม

ต�มที่ว�งแผนไว้

 โดยครูคอยให้

คำ�แนะนำ� ช่วยเหลือ

ก�รทบทวน คือ 

ก�รที่เด็กได้เล่�ถึง

ผลง�นที่ตนเองได้ 

ลงมือทำ�เพื่อทบทวนว่� 

ตนเองได้ปฏิบัติง�น

ต�มแผนที่ว�งไว้หรือไม่

1. มุมบล็อก

2. มุมบ้�น

ลูกเต๋าลายทางแถบสีบล็อกไม้หรรษา ลูกปัดไม้สีลกูบาศก์หรรษา ลูกบาศก์ไม้สวมหลัก

ชิ้นส่วนปูพื้นฐาน
สถาปัตยกรรมหลากสี

ชิ้นส่วนสร้างภาพชิ้นส่วนปูพื้นฐาน
สถาปัตยกรรมสีธรรมชาติ

บล็อกสร้างจินตนาการ
เขียว-เหลือง

ลูกกลมสวมหลัก

นาฬิกาจำ�ลองชุดรถลาก

รถไม้ของขวัญ

เพื่อดูสื่อไฮสโคป

สแกน
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3. มุมศิลปะ

4. มุมหนังสือและมุมเขียน

5. มุมวิทย�ศ�สตร์

ชุดสื่อวิทยาศาสตร์สร้างอัจฉริยะระดับปฐมวัย

ชุดปลูกต้นไม้�โลกของมด

โลกของสัตว์ใต้ดิน ชุดสำ�รวจชายหาด ชุดโบทานี�(ชุดสัตว์)

ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ (Intelligent Block Set)

ชุดแม่เหล็ก�Running�Ball�
อัจฉริยะ�ขนาด�55�ชิ้น

ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสง
อัจฉริยะ�ขนาด�100�ชิ้น

สำ�นักพิมพ์เวิลด์คิดส์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (BOOK START)้

สำ�นักพิมพ์เวิลด์คิดส์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (BOOK START)้

11 นิทานชุดพัฒนาทักษะชีวิต หนังสือเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
Book Start (STEM)

22

33 นิทานชุด คิดดี ทำาดี มีเพื่อน มีสุข BIG BOOK

สื่อชุดการเขียน

กระดานฝึกเขียน�1
อุปกรณ์จัดเก็บ
กระดานฝึกเขียน

1. ชุดสมุดภาพฝึกระบายสี
   และลากเส้นเล่นสี

3. ชุดส่งเสริมการปั้น 
 ชุดรูปสัตว์ป่าน่ารัก 
 และรูปสัตว์ซาฟารี

x 6

x 4

x 6

x 2

x 6

x 3

x 4

x 6

x 4 x 10

x 4

x 14

x 20

x 20

x 4

x 20

x 6

x 12

x 2

x 2

2. ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการ
ออกแบบสำาหรับเด็กปฐมวัย
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รวมเป็นเงิน

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)

รหัสสินค้� รหัสสินค้�ร�ค� ร�ค�จำ�นวน จำ�นวนรวมเงิน รวมเงินร�ยก�รสินค้� ร�ยก�รสินค้�

  0802  บล็อกไม้หรรษ�  595.00 

 0801  ลูกบ�ศก์หรรษ� 665.00 

 0817  ลูกปัดไม้สี 1,100.00 

 0807  ลูกบ�ศก์ไม้สวมหลัก 360.00 

 0826  ลูกกลมสวมหลัก 1,100.00 

 0803  บล็อกสีสร้�งสรรค์ 600.00 

 02247  บล็อกสร้�งจินตน�ก�รเขียว-เหลือง 1,050.00 

 02250  ชิ้นส่วนปูพื้นฐ�นสถ�ปัตยกรรม

  สีธรรมช�ติ 1,290.00 

  02251  ชิ้นส่วนปูพื้นฐ�นสถ�ปัตยกรรม

  หล�กสี 1,490.00 

  02256  ชิ้นส่วนสร้�งภ�พ 690.00 

  02254  ลูกเต๋�ล�ยท�งแถบสี 650.00 

 03103 ทรงกระบอกหล�กสี  2,400.00 

 04105 ชุดหอคอยสีชมพู 1,200.00 

 08101 ที่ตั้งหอคอยสีชมพู 470.00 

 

 0818 ชุดรถล�ก 315.00

 0819 รถไม้ของขวัญ 1,150.00

  0824  น�ฬิก�จำ�ลอง 335.00

1. ชุดสมุดภาพฝึกระบายสีและลากเส้นเล่นสี

 540-879-8 รถสปอร์ต ซิ่งส�ยฟ้�  40.00 

 540-878-1 น้องหม�น่�รัก  40.00 

 541-809-4 กีฬ�ส�กล 40.00 

 541-810-0 ชุดประจำ�ช�ติอ�เซียน 40.00 

 541-839-1 ไดโนเส�ร์โลกล้�นปี 40.00 

 541-838-4 อ�ชีพของหนู 40.00 

 541-806-3 สัตว์ทะเลน่�รัก 40.00 

 541-807-0 สัตว์โลกน่�รู้ 40.00

 541-836-0 ของใช้ใกล้ตัว 40.00

 541-837-7 ผักผลไม้ 40.00 

2. ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการออกแบบสำาหรับเด็กปฐมวัย

 560-891-4 ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบ

  สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 45.00 

 560-892-1 ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบ

  สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 45.00 

 560-893-8 ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบ

  สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 45.00 

 560-894-5 ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบ

  สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 45.00 

 560-895-2 ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบ

  สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5 45.00 

 560-896-9 ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบ

  สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 6 45.00 

 5190089 ชุดส่งเสริมก�รปั้น ชุดรูปสัตว์ป่�

  น่�รัก และรูปสัตว์ซ�ฟ�รี 810.00 

 06122  แผ่นภ�พโลหะ 4,800.00 

 06123  แท่นไม้แผ่นเรียบ 980.00

1.  นิทาน ชุดพัฒนาทักษะชีวิต

 480-002-1 ขอโทษ ...ให้อภัยฉันเถอะ 

  (ก�รให้อภัย) 98.00 

 7520-93-3 ใต้ทะเลหรรษ� (ก�รทำ�ง�น

  ร่วมกับผู้อื่นอย่�งมีคว�มสุข) 98.00 

 7520-94-0 ฉันก็ทำ�ได้นะ! (คว�มภูมิใจในตนเอง) 98.00 

 7520-95-7 เมืองไร้วินัย (เป็นคนดี มีวินัย 

  มีคว�มสุข อดทน รอคอย) 98.00 

 7520-96-4 Fantasy Fruity มหัศจรรย์เมืองผัก 

  ผลไม้ (ก�รรักษ�สุขภ�พ) 98.00 

 7520-97-1 ร�งวัลของส�มสห�ย (มีคุณธรรม 

  จริยธรรม และจิตใจที่ดีง�ม) 98.00 

 7520-98-8 ก�รเดินท�งของเหมียว...เหมียว 

  (คว�มปลอดภัยในก�รเดินท�ง) 98.00 

 7520-99-5 ม�ยช่�งเก็บกับมอสช่�งจ่�ย 

  (รู้จักคิด รู้จักใช้จ่�ย) 98.00 

 480-000-7 เที่ยวไปกับตูมต�ม 

  (สำ�นึกคว�มเป็นไทย) 98.00 

2. หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย Book Start (STEM)

  7520-57-5 ไข่ของใครน่ะ! 98.00 

 7520-58-2 ต้นกล้� ยิหว�กับวันแสนสนุก 98.00 

3. นิทาน ชุดเด็กไทยไม่โกง (ระดับปฐมวัย)

 0507-17-7 เจ้�ฟ็อกซ์จอมเจ้�เล่ห์ 

  (คว�มซื่อสัตย์สุจริต) 98.00 

 0507-10-8 เรียนรู้โลกกว้�ง...กับกว�งน้อย 

  (คว�มซื่อสัตย์สุจริต) 98.00 

 0507-16-0 จัสติน...ผู้กล้� (ก�รมีจิตส�ธ�รณะ) 98.00 

 0507-13-9 หน้�ที่ที่ยิ่งใหญ่ (ก�รมีจิตส�ธ�รณะ) 98.00 

 0507-14-6 ต้นกล้�ของสังคม 

  (คว�มเป็นธรรมท�งสังคม) 98.00 

 0507-08-5 ขอบคุณครับ! ลุงปลื้ม 

  (คว�มเป็นธรรมท�งสังคม) 98.00 

 0507-20-7 ดินแดนมหัศจรรย์ (ก�รกระทำ�

  อย่�งรับผิดชอบ) 98.00 

 0507-22-1 เก็บ! เก็บ! เร�ม�ช่วยกันเก็บ 

  (ก�รกระทำ�อย่�งรับผิดชอบ) 98.00 

 0507-19-1 ครอบครัวพอเพียง 

  (คว�มเป็นอยู่อย่�งพอเพียง) 98.00 

 0507-12-2 ของขวัญจ�กลูกแก้ว 

  (คว�มเป็นอยู่อย่�งพอเพียง) 98.00 

4. นิทาน ชุดหนูน้อยนักอ่าน

 9776-54-4 แกะน้อยนักอ่�น 60.00 

 9380-98-7 อมตุ่ยหมีตุ๊ 60.00 

 9380-99-4 ช้�งน้อยจอมเป๋อ 60.00 

5.  หนังสือนิทานพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย ชุดโลกใบจิ๋ว

 9881-99-6 ลูกบอลซุกซน 70.00 

 9925-00-3 หุ่นยนต์น่�เล่น 70.00

 9925-01-0 เบ๊นหน้�บึ้ง 70.00

 9925-02-7 อึ่งจอมอู้ 70.00 

 9925-03-4 หมู่บ้�นวัวน้อย 70.00 

 9925-06-5 ป�ร์ตี้เหมียวเหมียว 70.00 

 9422-05-2 ต้นไม้ของโตโต้ 70.00 

 9422-06-9 สิงโตจอมพลัง 70.00 

 9481-43-1 เพื่อนใหม่ป�กกว้�ง 70.00 

 9481-44-8 อ๋อมแอ๋มเที่ยวเพลิน 70.00 

 8822-19-8 ปร�ส�ททร�ยเรืองแสง 70.00 

 8822-21-1 เต�ผิงแสนสุข 70.00 

 8822-60-0 ลูกกว�ดผจญภัย 70.00 

 8824-23-9 ตุ๊กต�มอมแมม 70.00 

 8822-61-7 หน้�ต่�งมหัศจรรย์ 70.00 

 8822-57-0 สนุกกันวันเด็ก 70.00 

 8822-58-7 ปริศน�กล่องสีแดง 70.00 

 8822-59-4 เด็กหัวเหม่งกับหนังสือเล่มจิ๋ว 70.00 

6.  ชุดหนังสือภาพเพื่อการอ่านสำาหรับเด็กปฐมวัย

 2653-81-1 ลูกหม�ของขิม 88.00 

มุมศิลปะ

มุมบล็อก

มุมบ้าน

มุมหนังสือและมุมเขียน
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รวมเป็นเงิน

รหัสสินค้� รหัสสินค้�ร�ค� ร�ค�จำ�นวน จำ�นวนรวมเงิน รวมเงินร�ยก�รสินค้� ร�ยก�รสินค้�

 2653-82-8 ญ�ติของหนูปิ่น 88.00 

 2653-83-5 เที่ยวทะเล 88.00 

 2653-84-2 สน�มเด็กเล่น 88.00 

 2656-04-1 12 ปีนักษัตร 88.00 

 2655-81-5 สัตว์เลี้ยงน่�รัก 88.00 

 2656-02-7 สวนดอกไม้ 88.00 

 2655-82-2 ขนมอร่อย 88.00 

 2656-05-8 ปลูกผัก 88.00 

 2656-06-5 เดือนจ๋�เดือน 88.00 

 2656-03-4 ของขวัญวันเกิด 88.00 

7.  นิทาน ชุดคิดดี ทำาดี มีเพื่อน มีสุข BIG BOOK

 05-1555-4 เรื่องของลิง (BIG BOOK) 340.00 

 05-1557-8 เพื่อนแท้ (BIG BOOK) 340.00 

 05-1556-1 ของแท้แน่กว่� (BIG BOOK) 340.00 

 05-1558-5 ทำ�ดีมีสุข (BIG BOOK) 340.00 

 05-1554-7 ผลจ�กก�รคิดร้�ย (BIG BOOK) 340.00 

 05-1559-2 คว�มรักของแม่ (BIG BOOK) 340.00 

 05-1560-8 เจ้�ป่�พ�สุข (BIG BOOK) 340.00 

 05-1553-0 เจ้�ตัวร้�ย (BIG BOOK) 340.00 

8. นิทาน ชุดคุณธรรมนำาความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

 2655-50-1 ตะกร้�วิเศษ 98.00 

 2655-52-5 โอ๊ะ! ไฟดับ 98.00 

 2655-55-6 ดอกไม้แห่งคว�มซื่อสัตย์ 98.00 

 2655-54-9 ตองก้�จอมป่วน 98.00 

 2655-57-0 อุ๋งอิ๋งน�งฟ้�ตัวน้อย 98.00 

 2655-53-2 มีมี่ห�ยไป 98.00 

 2655-59-4 มดน้อยรวมพลัง 98.00 

 2655-60-0 ครุฑโจ้เปลี่ยนใจ 98.00 

 2655-61-7 ป่�ส�มสี 98.00 

 2655-62-4 งมพระจันทร์ 98.00 

 2655-63-1 กระต่�ยฟูกับจระเข้ต�เดียว 98.00 

9. หนังสือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์

 5827-63-9 เธอคือฉัน 180.00 

 1385-56-0 เรียนรู้โลกกว้�ง 98.00 

10. นิทานกังหัน/อ่านได้ 4 ด้าน

 9640-36-4 ง�นเลี้ยงฤดูร้อน 180.00 

 9400-00-5 สุขสันต์วันดี...ดี 180.00 

 9400-01-2 เมืองนี้ไม่มีท้องฟ้� 180.00 

 9400-02-9 โลม�ผจญภัย 180.00 

11. นิทาน ชุดเก่ง ดี มีความสุข

 4425-88-1 หมีส�มตัวกับแยมลูกหม่อน (เก่ง) 98.00 

 4425-90-4 วันเกิดคุณย�ยเต่�ทอง (ดี) 98.00 

 4425-91-1 เจ้�ช�ยแห่งเมืองขนมชั้น (มีคว�มสุข) 98.00 

12. นิทานเศษวัสดุ

 9640-41-8 นิท�นไม้จิ้มฟัน เรื่อง เพชรพระร�ช� 68.00 

 9640-39-5 นิท�นย�ง เรื่อง ม�เป็นเพื่อนกัน 68.00

 9640-40-1 นิท�นเชือก เรื่อง วันเกิดลูกเป็ด 68.00

13. หนังสือนิทานสร้างสรรค์ ชุดเมืองนิทาน

 9925-20-1 น้องห�ย 98.00 

 9776-05-6 จ๊อดกับเจี๊ยก 98.00 

 9926-71-0 ดุ๊งดิ๊งดื้อดึง 98.00

 9926-21-5 แตงโมของพ่อมดน้อย 98.00 

 9926-20-8 ด�วดวงใหม่ของมุกมิก 98.00 

 9926-24-6 หูเอียง 98.00 

 9926-05-5 ส�มเกลอเจอผึ้ง 98.00 

 9880-01-2 ดอกไม้สีรุ้ง                                98.00 

 9880-07-4 กระรอกส�มสี         98.00 

 4425-87-4 ข้�วฟ่�งจอมเหวี่ยง 98.00 

 9880-03-6 กระเบื้องล�ยฤดูหน�ว 98.00 

 4425-86-7 สวนส้มฟู่ฟ่� 98.00

 9925-14-0 กระเป๋�สต�งค์สีแดง 98.00 

 9880-05-0 ด.ช.ผมตั้ง กับ ด.ญ.ถ้วยฟู 98.00 

 9926-22-2 กระปุกของน้องกิ๊บ 98.00 

 9880-02-9 ฝ�แฝดต๋อมแต๋ม 98.00 

 9926-75-8 แสงสีชมพูของไข่ดุ๊กดิ๊ก 98.00 

 9926-76-5 ปล�หมึกยักษ์จอมขยัน 98.00 

 9880-09-8 เค้กจอมซ่�กับโดนัทช็อกโกแลต 98.00 

 9925-54-6 หมู่บ้�นเพนกวิน 98.00 

 9925-53-9 อัศวินฟ้�ใส 98.00 

 9926-74-1 ด�วคิวเอส 2112 98.00 

 9926-73-4 คำ�อธิษฐ�นของบุ้งกี๋ 98.00 

 9926-72-7 คว�มฝันของโฟล์ค 98.00 

 9400-49-4 ไม้บรรทัดของโป้ง 98.00 

 9880-06-7 เป�ะเปี๊ยะผจญภัย 98.00 

14. สื่อชุดการเขียน

 08106 กระด�นฝึกเขียนเส้นคู่  650.00 

 08107  กระด�นฝึกเขียนเส้นเดี่ยว 650.00 

 08108  กระด�นฝึกเขียน 1 650.00 

  08110  อุปกรณ์จัดเก็บกระด�นฝึกเขียน 2,800.00

ชุดสื่อวิทยาศาสตร์สร้างอัจฉริยะระดับปฐมวัย

  BL073  โลกของมด 850.00 

 BL075  โลกของสัตว์ใต้ดิน 850.00 

  BL141  ชุดปลูกต้นไม้ 850.00 

 BL121  ชุดสำ�รวจช�ยห�ด 850.00 

  07121  ชุดโบท�นี (ชุดพืช) 2,800.00 

  07122  ชุดโบท�นี (ชุดสัตว์) 3,800.00 

ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ (Intelligent Block Set)

 18001-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ 

  ขน�ด 42 ชิ้น 1,950.00 

 18002-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ 

  ขน�ด 71 ชิ้น 2,500.00 

 18003-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ 

  ขน�ด 110 ชิ้น 3,550.00 

 18004-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer  

  ขน�ด 48 ชิ้น 2,950.00 

 18005-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer  

  ขน�ด 64 ชิ้น 3,550.00 

 18006-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer  

  ขน�ด 66 ชิ้น 3,250.00 

 18007-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer  

  ขน�ด 86 ชิ้น 4,200.00 

 18008-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayerr  

  ขน�ด 118 ชิ้น 5,650.00 

 18009-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer  

  ขน�ด 121 ชิ้น 5,300.00 

 18010-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer  

  ขน�ด 188 ชิ้น 7,700.00 

 18012-ZB ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสงอัจฉริยะ 

  ขน�ด 60 ชิ้น 2,700.00 

 18013-ZB ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสงอัจฉริยะ 

  ขน�ด 100 ชิ้น 4,650.00

    18014-ZB ชุดแม่เหล็ก Running Ball อัจฉริยะ

  ขน�ด 30 ชิ้น 4,950.00 

 18015-ZB ชุดแม่เหล็ก Running Ball อัจฉริยะ 

  ขน�ด 55 ชิ้น 7,950.00 

 02308 ตู้เก็บอุปกรณ์ 4,500.00 

มุมวิทยาศาสตร์
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ติดต�ม...ทุกคว�มเคลื่อนไหว

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ทักษะชีวิตและอาชีพ

• ส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัย

 ตามมาตรฐานชาติ

• สร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย

 ผ่านสาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สำาคัญ

• พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิด

 เพื่อชีวิตที่สำาเร็จ (Executive Functions : EF) 

 และสร้างอุปนิสัยที่ดีงามเพื่อมุ่งสู่ศักยภาพ

 ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม

 ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทักษะแห่ง
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ลงชื่อ          ผู้รับใบสั่งซื้อ

      (                                          )

                     /          /

ลงชื่อ ผู้อำ�นวยก�ร/อ�จ�รย์ใหญ่

       (                                                )

1.  ประธ�นกรรมก�ร 5. เจ้�หน้�ที่พัสดุ

2. กรรมก�ร  6. หัวหน้�เจ้�หน้�ที่พัสดุ

3. กรรมก�ร  7. ผู้อนุมัติ/ตำ�แหน่ง

4. เจ้�หน้�ที่พัสดุ/ผู้จัดเตรียมเอกส�ร

เอกสารจัดซื้องบประมาณ พร้อมทำาเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับ

โปรดพิจ�รณ�สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

• ร้�นค้�ม�ตรฐ�นทั่วไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ  • เจ้�หน้�ที่ของสถ�บันฯ ที่ติดต่อกับท่�น
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