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45

หน่วย

แผนผังสาระการเรียนรู้ แนวคิดหลัก

ประสบการณ์สำาคัญ
ร่างกาย :

ร่างกาย
มหัศจรรย์

สังคม :

อารมณ์/จิตใจ :

สติปัญญา :

ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ  

ซึง่แตล่ะสว่นมหีนา้ทีต่า่งกนัไป เราควรรูจ้กัอวยัวะ

และหน้าที่ของอวัยวะของตนเองและดูแลรักษา

ความสะอาดของร่างกายตนเอง

1.1.1 การใช้
  กลา้มเนือ้ใหญ่
1.1.2 การใช้
  กล้ามเนื้อเล็ก
1.1.3 การรักษาสุขภาพ
  อนามยัสว่นตน

อวัยวะในร่างกาย
(ร่างกายของเรา

มีอวัยวะใดบ้าง)

- ตา - ปาก

- หู  - มือ 

- จมูก - เท้า

การรักษาความสะอาด

ร่างกาย (เราควรรักษา

ความสะอาดอย่างไร)

-  การอาบน้ำา

 วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

-  การล้างมือ

 ก่อนรับประทานอาหาร

อวัยวะรับสัมผัส

คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย (ผิวหนัง)

อวัยวะที่ใช้

ในการเคลื่อนไหว

(มือและเท้า

มีหน้าที่อะไร)

- ขา, เท้า   - เดิน วิ่ง 

- แขน, มือ  - หยิบจับ

มือของฉัน (มือของฉัน

รูปร่างอย่างไร)

-  มือของเรามี 2 ข้าง

 ข้างละ 5 นิ้ว

การสังเกตและการสำารวจอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย, การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ

การบอกชื่อสิ่งที่ใช้และวิธีทำาความสะอาดร่างกาย

การระบุตำาแหน่งในการจัดวางบัตรภาพอวัยวะลงในชาร์ตอวัยวะรับสัมผัส

การวาดภาพมือของตนเองและการตกแต่งตามจินตนาการ

การนับจำานวนมือและนิ้ว

1.3.1 การปฏิบัติ

  กจิวัตรประจำาวัน

1.3.5  การเล่น

  และทำางาน

  แบบร่วมมือร่วมใจ

1.4.1  การใช้ภาษา

1.4.2  การคดิรวบยอด

  การคดิเชงิเหตุผล

  การตัดสินใจ

  และแก้ปัญหา

1.2.1  สุนทรียภาพ

  ดนตรี

ร่างกายมหัศจรรย์

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
สภาพที่

พึงประสงค์

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

 1.2 2.2 3.1, 3.2 4.1 5.4 6.1  8.1 9.1, 9.2 10.1, 10.2 11.1, 11.2 12.1

 1.2.2, 1.2.4 2.2.2 3.1.1, 3.2.1 4.1.1, 4.1.2, 5.4.1 6.1.2, 6.1.3  8.1.1, 8.2.1 9.1.1, 9.2.1, 10.1.1, 10.1.2, 11.1.1, 11.2.1 12.1.1, 12.1.2

    4.1.3     9.2.2 10.2.1  

	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 	 3	 3	 3	 3	 3

กิจกรรม

กิจกรรมเสริมประสบการณ์	(กิจกรรมในวงกลม)	แต่ละวันใน	1	สัปดาห์

เรื่อง

การบูรณาการ STEAM

S

T

E

A

M

การรอ้งเพลง การสนทนา
เกีย่วกบัเพลง การสงัเกต
การสำารวจอวัยวะต่างๆ
และการจับคูบั่ตรคำาศพัท์
กบัอวยัวะทีส่มัพนัธก์นั

การแสดงชาร์ต “อวัยวะ
รบัสัมผสั” การสนทนารว่มกัน
และการบอกหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ 

การเล่านิทาน การสนทนา
เก่ียวกับนทิาน การอ่านคำาศัพท์
อวัยวะต่างๆ และการบอก
ชื่อกิจกรรมให้สัมพันธ์กัน

การร้องเพลง การสนทนา
ร่วมกัน การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง การบอก
ประโยชน ์และการแสดงทา่ทาง
ประกอบ

การร้องเพลง การสนทนา
ร่วมกัน การต่อภาพตัดต่อ
การรักษาความสะอาด
และการสนทนาร่วมกัน

อวัยวะในร่างกาย
(ร่างกายของเรา
มีอวัยวะใดบ้าง)

อวัยวะรับสัมผัส
อวัยวะที่ใช้

ในการเคลื่อนไหว	
(มือและเท้ามีหน้าที่อะไร)

มือของฉัน	(มือของฉัน
รูปร่างอย่างไร)

การรักษาความสะอาด
ร่างกาย	(เราควรรักษา
ความสะอาดอย่างไร)

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์

ผังมโนทัศน์แนวคิด สาระที่ควรเรียนรู้
และประสบการณ์สำาคัญ

การสอนแบบ 
STEAM 

สอนง่ายจัง

มีผัง
ความคิด
ให้ด้วย

ผังคู่วัามคู่ิด็และจุด็ประสงคู่์

STEP 1

ActiveActiveSS TT MMAAEE
เชิงบวก
วินัยหลักส่ตรการศึกษาปฐมวััย

พัุทธีศักราช 2560

2

อนุบาล 1-3บ่รณาการ

สาระ4

มุ่งเน้นก�ริจัดปริะสบก�ริณ์

แบบองคำ์ริวม

คำริบถ้วน ตริงต�มม�ตริฐ�นคำุณล้ักษณะที่พึงปริะสงคำ์ 

ตัวบ่งชี้ แล้ะสภ�พที่พึงปริะสงคำ์

 สอนง�าย...

ตาม STEP

ชุด็
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QR SCANING

นิทาน

เพัลง

คู่ำาคู่ล้องจอง

ปริศนาคู่ำาทาย

แนวการจัดกิจกรรม

และประสบการณ์

ประสบการณ์สำาคัญ คำาถาม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

แนวคิด

STEAM@

?

สื่อการเรียนรู้

48

แนวการจัดกิจกรรม

และประสบการณ์

ประสบการณ์สำาคัญ คำาถาม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

แนวคิด

STEAM@

?

สื่อการเรียนรู้

49

เราควรรักษาความสะอาดอย่างไร

จุดประสงค์

สื่อการเรียนรู้

แนวการจัดกิจกรรมและประสบการณ์

มือของฉันรูปร่างอย่างไร

ประสบการณ์สำาคัญ

คำาถาม?

สื่อการเรียนรู้

แนวคิด

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

วาดภาพ
ระบายสี

แนวการจัดกิจกรรมและประสบการณ์

การคิด
สร้างสรรค์

การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

8

เชิงบวก
วินัย

ร้องเพลงและระบายสีภาพการรักษาความสะอาดร่างกาย

เราควรรักษาความสะอาดอย่างไร

               ควรท�ำทุกวัน วันละ       เวลำ

   ตื่นเช้ำแปรงฟันล้ำงหน้ำ อำบน�้ำก่อนมำโรงเรียนทุกวัน

                               ควรท�ำทุกวัน วันละ       เวลำ

  ก่อนนอนแปรงฟันล้ำงหน้ำ อำบน�้ำแล้วพำตัวเองเข้ำนอน

เพลง “หนูรักสะอาด”

จุดประสงค์มฐ.     

ประสบการณ์ส�าคัญ

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12

1.1.3  กำรรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตน

1. บอกวิธีกำรท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย

2. เชื่อมโยงภำพเหตุกำรณ์กับเนื้อเพลงได้ การสังเกต การส่งเสริม
ความจ�า

การ
เปรียบเทียบ

การใช้
ประสาทสัมผัส7

วาดภาพมือของตนเองและตกแต่งตามจินตนาการ

มือของฉันรูปร่างอย่างไร

ขั้นตอน  1. วางมือบนกระดาษ  2. ใช้สีเทียนวาดตามรูปร่างมือของตนเอง  3. วาดภาพระบายสีตกแต่งตามจินตนาการ  

วัสดุอุปกรณ์  สีเทียน

จุดประสงค์มฐ. 

ประสบการณ์ส�าคัญ

   2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12

1.1.2  กำรใช้กล้ำมเนื้อเล็ก

1. ใช้มือสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ ได้

2. พัฒนำกล้ำมเนื้อเล็กและกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำ

 ด้วยกำรวำดและกำรระบำยสี
การสังเกต การคิด

สร้างสรรค์
การใช้

ประสาทสัมผัส
วาดภาพ
ระบายสี

1.  เพื่อให้เด็กบอกวิธีกำรท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย
2.  เพือ่ให้เดก็เชือ่มโยงภำพเหตุกำรณ์กบัเนือ้เพลงได้

1.  สงัเกตจำกกำรบอกวธิกีำรท�ำควำมสะอำดรำ่งกำย 
2.  สังเกตจำกกำรเชื่อมโยงภำพเหตุกำรณ์
 กับเนื้อเพลง
3.  ตรวจผลงำนกำรระบำยสีภำพกำรรักษำควำมสะอำด
 ร่ำงกำย

การประเมินผล

1.  เด็กและครูร้องเพลง “หนูรักสะอำด” ร่วมกัน
2.  เด็กและครูร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเนื้อเพลง 
โดยครูใช้ค�ำถำม ดังนี้
 -  เด็ก ๆ ท�ำควำมสะอำดร่ำงกำยตำมเนื้อเพลง
หรือไม่ (ตอบตำมประสบกำรณ์ของเด็ก)
 -  กำรท�ำควำมสะอำดร่ำงกำยที่นอกเหนือจำก 
เนื้อเพลงมีอะไรอีกบ้ำง (ล้ำงมือ สระผม ฯลฯ)

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

1.1.3  กำรรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตน
 •  กำรปฏิบัติตนตำมสุขอนำมัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ�ำวัน
1.3.1  กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
 •  กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ�ำวัน

เรำควรรักษำควำมสะอำดอย่ำงไร

กำรแปรงฟัน ล้ำงหน้ำ อำบน้�ำ 
คือ วิธีกำรรักษำควำมสะอำดร่ำงกำย

1.  เพลง “หนูรักสะอำด”
2.  ภำพตัดต่อวิธีกำรท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย  ได้แก่ ภำพกำรแปรงฟัน กำรอำบน้�ำ 
และกำรล้ำงหน้ำ
3. อุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น แปรงสีฟัน ยำสีฟัน สบู่
4.  ชุดกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้บูรณำกำร ตัวเด็ก อนุบำล 1 เล่ม 1 หน้ำ 8

1.  ครูแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม และแจกภำพตัดต่อ 
วิธีกำรท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย (ภำพกำรแปรงฟัน  
กำรอำบน้�ำ กำรล้ำงหน้ำ) และอธิบำยกำรเล่น จำกนั้น 
ให้แต่ละกลุ่มต่อภำพตัดต่อ
2.  เด็กและครูร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับวิธีกำรท�ำ 
ควำมสะอำดร่ำงกำยในเกม โดยครูใช้ค�ำถำม ดังนี้
 - เกมต่อจิกซอว์มีภำพอะไรบ้ำง (แปรงฟัน อำบน�้ำ 
ล้ำงหน้ำ)
 - เดก็ ๆ  ควรท�ำหรอืไม ่อย่ำงไร (ท�ำทกุวนั วนัละ 3 เวลำ)
 - เด็ก ๆ ใช้สิ่งใดท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย
(แปรงสีฟัน ยำสีฟัน สบู่ ฯลฯ) โดยแสดงอุปกรณ์ประกอบ 
3.  ครูบอกชื่อกำรท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย
และขออำสำสมัครหยิบอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กัน 
จำกนั้นให้เด็กแสดงท่ำทำงประกอบ

1.  เดก็และครรูว่มกันสรปุเก่ียวกับวธิกีำรท�ำควำมสะอำด
รำ่งกำยวำ่ ชว่ยใหร้ำ่งกำยของเรำสะอำด ปรำศจำกเชือ้โรค 
ท�ำให้สุขภำพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2.  ใหเ้ดก็ดภูำพในชุดกิจกรรมพฒันำกำรเรยีนรูบู้รณำกำร 
ตัวเดก็ อนบุำล 1 เลม่ 1 หนำ้ 8 และรอ้งเพลง “หนรัูกสะอำด” 
จำกนั้นระบำยสีภำพกำรรักษำควำมสะอำดร่ำงกำย

ประสบการณ์สำาคัญ

คำาถาม?

แนวคิด

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

การ
เปรียบเทียบ

การส่งเสริม
ความจ�า

เชิงบวก
วินัย

จุดประสงค์

1.  เพื่อให้เด็กใช้มือสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะได้
2.  เพื่อให้เด็กบอกลักษณะและประโยชน์
 ของมือและนิ้วมือ
3.  พัฒนำกล้ำมเนื้อเล็กและกำรประสำนสัมพันธ์ 
 ระหวำ่งมอืกบัตำดว้ยกำรวำดและกำรระบำยสี

1.  สังเกตจำกกำรสนทนำเกี่ยวกับลักษณะ
 และประโยชน์ของมือ
2.  สังเกตจำกกำรใช้มือแสดงบทบำทสมมุติ
3. ตรวจผลงำนกำรวำดภำพมือของตนเอง
 และกำรตกแต่งตำมจินตนำกำร

การประเมินผล

1.  เด็กและครูร้องเพลง “มือของฉัน” ร่วมกัน
2.  ครูถำมเด็กเกี่ยวกับเนื้อหำในเพลง ดังนี้
 -  มือของเรำมีทั้งหมดกี่ข้ำงและกี่นิ้ว 
(2 ข้ำง 10 นิ้ว)
 -  มือของเรำมีนิ้วอะไรบ้ำง (นิ้วหัวแม่มือ
หรือนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลำง นิ้วนำง นิ้วก้อย)

1.  เด็กและครูใช้มือเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
2.  เด็กและครูสนทนำร่วมกันเก่ียวกับประโยชน์
ของมือว่ำ ท�ำอะไรได้บ้ำง โดยครูใช้ค�ำถำม ดังนี้
 - มือมีประโยชน์อย่ำงไรและใช้ท�ำอะไรได้บ้ำง 
(หยิบ จับสิ่งของ เต้น วำดภำพ ระบำยสี ฯลฯ) 
จำกนั้นแสดงท่ำทำงประกอบ
3.   ให้อำสำสมัครออกมำแสดงบทบำทสมมุติ  
โดยใช้มือแสดงท่ำทำง เช่น ใช้มือทั้งสองข้ำงวำงแนบหู 
สะบัดไปมำเป็นช้ำง หรือชูนิ้วท�ำท่ำทำงเป็นกระต่ำย

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
1.  เด็กและครูสนทนำร่วมกันเก่ียวกับประโยชน์
ของมือและนิ้วมือ รวมทั้งกิจกรรมที่ใช้มือ
2.  ใหเ้ดก็ท�ำชดุกจิกรรมพฒันำกำรเรยีนรูบ้รูณำกำร 
ตัวเด็ก อนุบำล 1 เล่ม 1 หน้ำ 7 จำกนั้นวำดภำพมือ
ของตนเองและตกแต่งตำมจินตนำกำร

1.1.2  กำรใช้กล้ำมเนื้อเล็ก
 • กำรเขียนภำพและกำรเล่นกับสี

มือของฉันรูปร่ำงอย่ำงไร

เรำใช้มือท�ำสิ่งต่ำง ๆ ได้หลำกหลำย เช่น งำนศิลปะ

1.  เพลง “มือของฉัน”
2.  สีเทียน
3.  ชุดกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้บูรณำกำร ตัวเด็ก อนุบำล 1 เล่ม 1 หน้ำ 7 มาฟังเพลง

หนูรักสะอาด

ในคู่่�มือคู่ร่ มีอะไรบ้างนะ

ฝึกทักษะการสังเกต
ด้วยการต่อ
ภาพตัดต่อในกิจกรรม

STEP 3

ประเมินผล

STEP 2

ข้ั้นตอนการสอน

มีสื่อการเรียนรู้
ให้ครูด้วยนะ

ร้องเพลง
สนุกจัง

มีภาพตัดต่อ
แสนสนุก
ให้เล่นด้วย

แถมฟรี!!

สำาหรับ

คู่ร่ผ่้สอน

ช่วิยคุรูจ่ัด้กิจักรรม

3

สื�อออนไลน์สื�อออนไลน์

แคำ่สแกน

ริับชมได้ทันที!!



พัฒน�ทักษะกริะบวนก�ริคำิดคำำ�นวณ โจทย์ปัญห�ก�ริบวก-ล้บ

ในสถ�นก�ริณ์จริิง

ปูพื้นฐ�นทักษะก�ริคำิดคำำ�นวณเพื่อแก้ปัญห�เด็กคำิดคำำ�นวณไม่เป็น

พััฒนาภาษาไทย พัฒันาคู่ณติศาสตร์

พัฒน�ก�ริเขียนให้เป็นล้ำ�ดับขั้นม�กขึ้น 

โดยเริิ่มด้วยก�ริฝึกเขียนเส้นพื้นฐ�น 13 เส้น

พัฒน�ทักษะก�ริอ่�น ก�ริเขียนพยัญชนะ สริะ วริริณยุกต์ 

แล้ะปริะโยคำ ปูพื้นฐ�นก�ริอ่�น ก�ริเขียนในริะดับปริะถมศึกษ�

พัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�อังกฤษทั้งก�ริเขียนแล้ะก�ริอ่�น

เริียนริู้ก�ริใช้คำำ�ศัพท์ บทสนทน�ในชีวิตปริะจำ�วัน

พััฒนาประสบการณ์สำาคู่ัญ

(เตรียมคู่วัามพัร้อม)

พััฒนาภาษาอังกฤษ

พัฒน�ทักษะก�ริแก้ปัญห�ในชีวิตปริะจำ�วัน ส่งเสริิมคำว�มคำิดสริ้�งสริริคำ์

พัฒน�ทักษะท�งภ�ษ� ทักษะท�งคำณิตศ�สตริ์อย่�งเป็นริะบบต�มวัย

Classroom

Listen, repeat and read the words. ฟัง พูดตาม และอ่านค�าศัพท์

มฐ. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12  

จุดประสงค์  ฟัง พูด และอ่านตามคำาที่ฟัง
ประสบการณ์ส�าคัญ 1.4.1 (11) การอ่านอย่างอิสระตามลำาพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ

Crayon
สีเทียน 

Book 
หนังสือ    

Table
โต๊ะ  

Pencil
ดินสอ 

4

SCAN 3/4

Tabl

Penci

Crayo

Boo

Rule

Bloc

Chai

Erase 

Write the last letters 
of the words. 
เขียนตัวอักษรสุดท้ายของค�าศัพท์ 

Block 
ไม้บล็อก     

Eraser
ยางลบ  

Ruler 
ไม้บรรทัด

Chair
เก้าอี้

5

ภาษากับกลุมสาร

ะอ
ื่น

ส่งเสริิมทักษะก�ริฟัง ก�ริพูด ก�ริอ่�น แล้ะก�ริเขียน 

ริวมทั้งบอกคำว�มหม�ยของคำำ�ศัพท์ ปริะโยคำ 

แล้ะบทสนทน�ง่�ย ๆ ในชีวิตปริะจำ�วัน

เริียนริู้ก�ริออกเสียง คำว�มหม�ยของคำำ�ศัพท์ (Phonics)

Alpha Kids

1
ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้

และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

New

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

ระดับ
อนุบาล

ซีรีส์ 3
NEW

1

ชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ค่านิยมเชิงบวก
วินัย

 ชื่อ          ชั้น 

3

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

การเรียนรู้
ผ่านนิทาน

คืน ฟืน ยืน
ปืน จืด มืด

ฝืด หืด
ยืด

อื่นชืน่ดืม่

เขียนคำ�ต�มรอยประและหัดอ่�น

มฐ. 2, 3, 5, 9, 10, 12 
จุดประสงค์  เขียนและประสมคำ�สระ   ือ ที่มีตัวสะกด ทั้งที่มีวรรณยุกต์และไม่มีวรรณยุกต์เพื่ออ่�นคำ�
ประสบการณ์สำาคัญ 1.4.1 ก�รใช้ภ�ษ�

29

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือตามรอยประ

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12 

จุดประสงค์ เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือตามจ�านวนของภาพได้อย่างถูกต้อง
ประสบการณ์ส�าคัญ  1.4.1 การใช้ภาษา

๕

๔

๓

๒ สอง

สาม

สี่

ห้า

ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ

๑1

2

3

4

5

หนงึ่

4

พัฒนาพัฒนาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้

และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

New

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

ชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ค่านิยมเชิงบวก
วินัย

ซีรีส์ 3
NEW

ระดับ
อนุบาล2

8

การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

การใช้
ประสาทสัมผัส

การสังเกต

ระบายสีภาพตามกำาหนด

สีแดง
สีส้ม

สีเหลืองสีเขียวสนี้ำำเงนิสคีรำม

สมีว่ง

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 

จุดประสงค์ รู้จักสีของรุ้งตามความเป็นจริง

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา

2

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

การส่งเสริม
ความจ�า

การจับคู่

มฐ. 2, 3, 5, 9, 10, 12 

จุดประสงค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับตัวอักษรพิมพ์เล็ก

ประสบการณ์ส�าคัญ  1.4.1 การใช้ภาษา

G

H

I

J

h

g

i

j

ลากเส้นโยงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็กให้สัมพันธ์กัน

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ การค�านวณ 
การใช้เหตุผล

ความสามารถในการรับรู้ 
เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น

ความสามารถในการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ

ความฉลาดที่เกิดจากการเล่นPQ

ความประพฤติดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม

การปรับตัวในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ�าวัน

5

พัฒนาพัฒนา
อัจฉริยะอัจฉริยะ

New

ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

QQss
ค่านิยมเชิงบวก

วินัยชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ระดับ
อนุบาล

ซีรีส์ 3
NEW

3

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

Qs

พััฒนา

อัจฉริยะ

3

4

NEW SERIES



พัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�อังกฤษทั้งก�ริเขียนแล้ะก�ริอ่�น

เริียนริู้ก�ริใช้คำำ�ศัพท์ บทสนทน�ในชีวิตปริะจำ�วัน

สำาหรับคู่ร่ผ่้สอนสำาหรับคู่ร่ผ่้สอน

FREEFREE

ช่วยครูจัดกิจกรรม
พัฒน�ภ�ษ�ไทย พัฒน�คำณิตศ�สตริ์ พัฒน�ภ�ษ�อังกฤษ Alpha Kids

พัฒน�ปริะสบก�ริณ์สำ�คำัญ

(เตริียมคำว�มพริ้อม)

พัฒน�อัจฉริิยะ Qs

เพืั�อเด็็กไทยในศตวัรรษที� 21

มาฟังนิทานกัน

มาลองสวมหมวก
สระอิกัน

ในคู่่�มือมีอะไรบ้างนะ1

DVD2

กิจักรรมน่�ใช้แนวิคุิด้การจ่ัด้การเร่ยนรู้ท่ี่�สั่อด้คุล้องก่บั

การที่�างานของสั่มอง (Brain-based Learning)

ชุด้ที่่�ได้้ร่บัการยอมร่บัจัากคุรูอนุบัาลท่ี่�วิประเที่ศมากวิ่า 

30 ปี ชุด้เด้่ยวิ ในเม้องไที่ยท่ี่�ม่ข่�นตอนการจั่ด้กิจักรรม

และประสั่บัการณ์ท่ี่�ช่ด้เจันท่ี่�สัุ่ด้

มีสื่อแสนสนุก
มากมายเลย

สนุกไปกับนิทาน
จาก QR CODE

นิทานเรื่อง 
หมวกสระอิ

มาทายปริศนา
พาสนุกกัน

5

สอนง่าย...ตาม STEP



ใช้ง�ายแบบ
ใช้ง�ายแบบ

หน้าต�อหน้า
หน้าต�อหน้า

สอนง�าย เรียนร่้ง�าย

สอนง�าย เรียนร่้ง�าย

หลักส่ตรการศึกษาปฐมวััย

พัุทธีศักราช 2560

(ชุด็งบเรียนฟรี) 200 บาท(ชุด็งบเรียนฟรี) 200 บาท

อ
น
ุบ
า
ล
 
1

อ
น
ุบ
า
ล
 
2

อ
น
ุบ
า
ล
 
3

6

เสริมประสบการณ์

ระด็ับปฐมวััย
ชุด็

มุ่งเน้น : ก�ริจัดปริะสบก�ริณ์ก�ริเริียนริู้

แบบองคำ์ริวม

คำริบถ้วน : ตริงต�มม�ตริฐ�น

คำุณล้ักษณะที่พึงปริะสงคำ์ ตัวบ่งชี้ 

แล้ะสภ�พที่พึงปริะสงคำ์

คำริอบคำลุ้ม : ส�ริะก�ริเริียนริู้ 

ปริะกอบด้วยส�ริะที่คำวริเริียนริู้

แล้ะปริะสบก�ริณ์สำ�คำัญ

เรียนเรียน
เล�นเล�น สนุกสนุก
ได็้ทุกวัันได็้ทุกวััน

ซ้าย  เป็นชุดกิจกรรมเด็ก



ชุดกิจกรรมใช้ควบคู่กับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

มีรายละเอียดครบถ้วน

ทุุกกิจกรรมในดีวีดีเหมาะกับการวางแผนการจัดประสบการณ์ล่วงหน้า

ชุดกิจกรรมบูรณาการ แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

แค่สแกน แค่สแกน รับชมได้ทันทีรับชมได้ทันที!!!!

คู่ำาถามพััฒนาการคู่ิด็ที�มีคู่ำาตอบหลากหลาย

ช�วัยกระตุ้นกระบวันการคู่ิด็ให้กับเด็็ก

การออกแบบกิจกรรมให้เด็็กเข้้าใจง�าย

กิจกรรมสัมพัันธี์กับประสบการณ์ ในชีวัิตประจำาวััน

จัด็เต็มให้คู่ร่อนุบาลทั�วัประเทศ

บัตรภาพ
FREE

ช่วิยคุรูจั่ด้กิจักรรม 

ได้ออกแบบ

และประดิษฐ์

กระปุกออมสินด้วย

7

สื�อออนไลน์สื�อออนไลน์

เรียนสนุก

ผ่านบัตรภาพ

มาทายปริศนา

แสนสนุกกัน

สอนง�าย...ตาม STEPสอนง�าย...ตาม STEP

เป็นแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ขวา



ชุด็ ด็้วัยกระบวันการทางวิัทยาศาสตร์แสนสนุก

สร้างนักวัิทยาศาสตร์ตัวัน้อยวัิทยาศาสตร์
และเทคู่โนโลยี

สำาหรับเด็็กปฐมวััย

ชุด็เสริม 1

พัิเศษพัิเศษ
สำาหรับคู่ร่สำาหรับคู่ร่

ผ่้สอนผ่้สอน

บ่รณาการสะเต็มศึกษา +

8

ชุด็

STEM 

บ่รณาการ

สร้างนักวัิทยาศาสตร์ตัวัน้อย

ด้วยกระบวนการทุางวิทุยาศาสตร์แสนสนุก

มาทดลองต้นไม้ดูดนํ้า

กันเถอะ

ฟรี! 
DVD คุู่ม้อ

สั่�าหร่บัคุรูผู้สั่อน

 สอนง�าย...    ตาม STEPมาสังเกต

ต้นขึ้นฉ่ายกัน

กระตุ้้�นให้�ร้�จัักการสัังเกตุ้ ตุ้ั�งคำาถาม

เรียนวทิยาศาสัตุ้ร์ผ่านการลงมอืปฏบิตัุ้ิ

สัน้กสันานไปกับการทดลองตุ้่าง ๆ

สนุกคิด 

ตั้งคํ าถาม

ช่วิยคุรูจั่ด้กิจักรรม 
เสั่ม้อนห้องที่ด้ลองจั�าลอง

ตัวอย่างกิจกรรม
“ต้นไม้ดูดนํ้าอย่างไร”



ด้วยการเรียนปนเล่น

สนุกไปกับคู่ณิตศาสตร์

ช่วิยคุรูจั่ด้กิจักรรม

ชุด็เสริม 1

สำาหรับเด็็กปฐมวััย

คู่ณิตศาสตร์

บ่รณาการสะเต็มศึกษา
DVD คู่่�มือ

สำาหรับคู่ร่ผ่้สอน+

9

ชุด็

EDUCATION)

สะเต็มศึกษา 

สร้างนักวัิทยาศาสตร์ตัวัน้อย

ด้วยกระบวนการทุางวิทุยาศาสตร์แสนสนุก

เรียนคำณตุ้ศาสัตุ้ร์ไม่เบื่อ
ด�วยวิธีการสัอนที่สัน้กสันาน

 สอนง�าย...    ตาม STEP

เรียนร้�คำณิตุ้ศาสัตุ้ร์ผ่านสัิ่งตุ้่าง ๆ 
ในชีวตุ้ประจั�าวนั

1 2
3 4ทักษะคณิตศาส

ตร
์

ค ําถามแสนสนุก

เรียนคณิตศาสตร์

จากของจริง สนุกจังเลย

สอนง่าย
ด้วยแผนภาพ

เกมคณิตศาสตร์

แสนสนุก

ช่วยครูเตรียม

ก่อนจัดกิจกรรม



ชุด็เสริม 2

15

สิงโตเจ้าป่า

มฐ. 2, 3, 4, 5, 11, 12

จุดประสงค์

 1. รู้จักและบอกลักษณะของสิงโต

 2. ส่ ง เสริมจินตนาการและความคิด 

สร้างสรรค์

ประสบการณ์สำาคัญ

 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

 1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ขั้นตอน

 1. ทากาวที่ใบไม้

 2. นําใบไม้ที่ทากาวมาติดปะบนภาพ

เป็นแผงขนสิงโต 

วัสดุอุปกรณ์

 1. แบบรูปใบหน้าสิงโต

 2. ใบไม้

 3. กาว

 4. ผ้าเช็ดมือ

นําใบไม้ติดปะภาพแผงขนสิงโต

การคิดสร้างสร
รค

์การคิดสร้างสร
รค

์ การใชป้ระสาทส
ัมผ

ัสการใชป้ระสาทส
ัมผ

ัส

การสังเกตการสังเกต

การคิดสร้างสร
รค

์การคิดสร้างสร
รค

์ การใชป้ระสาทส
ัมผ

ัสการใชป้ระสาทส
ัมผ

ัส

35

หมวกจิ๋วสร้างสรรค์

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 11

จุดประสงค์
 1. ออกแบบหมวกตามจินตนาการ
  2. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสาน 
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยการวาดภาพ 
การระบายสี และการสร้างชิ้นงาน

ประสบการณ์สำาคัญ
 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
 1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ขั้นตอน
      ออกแบบลวดลายหมวกตามจินตนาการ
และประดิษฐ์ดังนี้
	 1. ครเูตรยีมกรวยกระดาษใหเ้ดก็คนละ 1 อนั
 2. เดก็ฉกีกระดาษสต่ีาง ๆ  และนํามาทากาว
ติดลงบนกระดาษ
 3. ตกแต่งด้วยไหมพรม
 4. ครูเจาะรูกรวยกระดาษสาํหรับร้อยเชือก
และร้อยเชือกให้สมบูรณ์

วัสดุอุปกรณ์
 1. แบบรูปหมวก 2. สีเทียน
 3. กรวยกระดาษ 4.  กระดาษสี
 5. ไหมพรม 6. กาว
 7. เชือก 8. ท่ีเจาะกระดาษ
 9. ผ้าเช็ดมือ

ออกแบบลวดลายหมวกและนําไปประดิษฐ์

กระบวนการออก
แบ

บ

สร้างจิตรกร

ตัวน้อย...ด้วย

กิจกรรมศิลปะ

10

ชุด็
ศิลปะและกระบวันการออกแบบ

สำาหรับเด็็กปฐมวััย

ส�งเสริม

จินตนาการ

ผ�านกิจกรรม

ที�หลากหลาย

สริ้�งสริริคำ์ผล้ง�น โดยใช้วัสดุที่หล้�กหล้�ย 

เช่น ใบไม้

พัฒน�กล้้�มเนื้อมือกับต� 

แล้ะส่งเสริิมทักษะก�ริคำิดเพื่อชีวิตที่สำ�เริ็จ (EF)

ส่งเสริิมทักษะก�ริสริ้�งชิ้นง�นอย่�งง่�ย

จ�กก�ริออกแบบแล้ะนำ�ไปปริะดิษฐ์

>

>

>

ช่ว
ยค

รูจ
ัดก

ิจก
รร

ม

เล่นสนุก 

ได้ความรู้



DVD DVD คู่่�มือคู่่�มือ

สำาหรับ สำาหรับ คู่ร่ผ่้สอนคู่ร่ผ่้สอน

สร้างจิตรกร

ตัวน้อย...ด้วย

กิจกรรมศิลปะ ฟรี

สอนง่าย... ตาม STEP

11

New
หลักสูตรใหม่

คู่่�มือการจัด็กิจกรรมศิลปะและกระบวันการออกแบบ

สำาหรับเด็็กปฐมวััย

ถาม-ตอบ 
แสนสนุก

สอนสนุกผ่านสื่อ
หลากหลาย

เอ๊ะ!! เสียงสัตว์
ชนิดไหนนะ

ทํ ากิจกรรม

ศิลปะสนุกจัง



ชุด็เสริม 3

ประเพณีหลากหลาย

จุดประสงค์

25

A S E A N

ข้อสาม เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน

สนทนาเกี่ยวกับประเพณีไทย

เขียนค�าว่า ไทย ในช่องว่างใต้ภาพประเพณีไทย

วันสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา

   2, 5, 7, 9, 10, 12

  1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย

 บอกวัฒนธรรมประเพณีของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

การส่งเสริม
ความจ�า

ค่านิยมหลักของคนไทย
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

จุดประสงค์มฐ.     

ประสบการณ์ส�าคัญ

การประเมินผล

การจัดกิจกรรมตามแนวทาง Brain-based Learning

แนวการจัดกิจกรรม

และประสบการณ์
ประสบการณ์สำาคัญ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Brain-based Learning

ความรู้อาเซียนสื่อการเรียนรู้แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้

135

ค่านิยม

สื่อการเรียนรู้

แนวคิด

ขั้นนำา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

แนวการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ 

ประสบการณ์สำาคัญ

1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 
  •  การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

1.  เพื่อให้เด็กบอกวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
 และประเทศเพื่อนบ้าน
2.  เพื่อพัฒนาภาษา การพูด และการอธิบาย
 ภาพเหตุการณ์

1.  สังเกตจากการสนทนา การอธิบายภาพเก่ียวกับ 
 ประเพณีไทย และการตอบคำาถาม
2.  ตรวจผลงานการเขียนคำาว่า ไทย ในช่องว่างใต้ภาพ 
 ประเพณีไทย

1.  ครูเปิดเพลง “สงกรานต์” แล้วให้เด็กแสดงท่าทางประกอบ
ตามจินตนาการ
2.  ครูถามเด็กเกี่ยวกับเพลงว่า เกี่ยวข้องกับประเพณีใด เด็กๆ 
เคยเข้าร่วมประเพณีนี้หรือไม่ (ประเพณีสงกรานต์)

1.  ครูนำาภาพประเพณีเข้าพรรษาและประเพณีสงกรานต์
มาให้ เ ด็กดูทีละภาพ แล้วให้ เ ด็กออกมาชี้ภาพประเพณี 
ที่ตรงกับเพลง
2.  ครถูามเด็กว่า “เดก็ ๆ  ทราบไดอ้ยา่งไรว่า ภาพนีคื้อประเพณี
สงกรานต์” ให้เด็กอธิบาย แล้วครูถามภาพที่เหลืออีกว่า “ภาพนี้
คือประเพณีอะไร” ให้เด็กตอบคำาถามและอธิบายเหตุผล
3.  ครูอธิบายว่า “ประเพณีของไทยมีหลากหลาย เช่น 
ประเพณีสงกรานต์เปน็ประเพณีในฤดรูอ้น มกีจิกรรมรดน้ำาดำาหวั  
สรงน้ำาพระ ทำาบญุตกับาตร สว่นประเพณเีขา้พรรษาเปน็ประเพณ ี
ในช่วงฤดูฝน มีการแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำาฝน  
และทำาบุญตามวัฒนธรรมไทย”
4.  ครูนำาภาพประเพณีหรือเทศกาลของประเทศเพ่ือนบ้าน
ในอาเซียน เช่น เทศกาลดินาญังของฟิลิปปินส์มาให้เด็กดู 
และอธบิายว่า “ประเทศเพ่ือนบา้นกม็ปีระเพณต่ีาง ๆ  เชน่ ฟลิปิปนิส์
มีการจัดงานเทศกาลดินาญังเพ่ือรำาลึกถึงนักบุญซานโตนินอย  
มีขบวนพาเหรดอลังการสวยงามตามวัฒนธรรมฟิลิปปินส์”

1.  เดก็และครสูรปุรว่มกนัวา่ “วฒันธรรมประเพณขีองประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความหลากหลาย เราควรเรียนรู้และทำา 
ความเข้าใจเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันในอาเซียนได้อย่างมีความสุข”
2.  ให้เด็กดูภาพในชุดกิจกรรมอาเซียนสำาหรับเด็กปฐมวัย : 
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อนุบาล 3 เล่ม 3 หน้า 25  
ครูอ่านข้อความให้เด็กฟัง สนทนาเกี่ยวกับภาพ แล้วให้เด็ก 
เขียนคำาว่า ไทย ในช่องว่างใต้ภาพประเพณีไทย

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย
  • การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย

การส่งเสริม
ความจ�า

การใช้
ประสาทสัมผัส

การสังเกต

เด็กสังเกตภาพวัฒนธรรมประเพณีไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน

เด็กรู้จักประเพณีเข้าพรรษา
ประเพณีสงกรานต์ 
และเทศกาลดินาญัง

เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการแสดงท่าทาง

เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสเรียนรู้

การคิด
สร้างสรรค์

 ประเพณีของไทยมีหลากหลาย เช่น ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีในฤดูร้อน มีกิจกรรม
รดน้ำาดำาหัว สรงน้ำาพระ ทำาบุญตักบาตร ส่วนประเพณีเข้าพรรษาเป็นประเพณีในช่วงฤดูฝน  
มีการแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำาฝน และทำาบุญตามวัฒนธรรมไทย

1.  เพลง “สงกรานต์”      2.   ภาพประเพณีเข้าพรรษาและประเพณีสงกรานต์
3.  ภาพประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน
4.  ชุดกิจกรรมอาเซียนสำาหรับเด็กปฐมวัย : ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
 อนุบาล 3 เล่ม 3 หน้า 25

กิจกรรมอาเซียนสำาหรับเด็็กปฐมวััย :

ประเทศไทยและประเทศเพัื�อนบ้าน
ชุด็

12

ค่านิยม

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
พััฒนาศัักยภาพัเด็็กในฐานะประชาคมอาเซีียน

สอนง�าย...ตาม STEPสอนง�าย...ตาม STEP

พัฒน�ศักยภ�พเด็ก

ในฐ�นะปริะช�คำมอ�เซียน

เริียนริู้ผ่�นคำว�มเข้�ใจ ไม่ ใช่ก�ริจำ�

>

>

สนุกคู่ิด็

ตอบคู่ำาถาม

สื�อหลากหลาย 

น�าเรียนร่้

มาร้อง เต้น

สนุก ๆ กัน

สำาหรับคู่ร่ผ่้สอนสำาหรับคู่ร่ผ่้สอน

FREEFREE

เพื่อความเป็นพลเมือง พลโลก 

และมีค่านิยม

เข้าใจ

ความเหมือน

และความแตกต่าง

ของบุคคล



ชุด็เสริม 4

กาว

ติดภาพ

กรรไกร

ตัดรูปภาพ

ดินสอ 

จับคู่ภาพ ขีดเส้น

พู่กัน 

ระบายสี หยดสี

 สีเทียน

ระบายสี ฝนสี

มือ

พิมพ์ภาพ ติดปะ

ภาพขนาดใหญ่ รายละเอียดน้อย
เหมาะสมกับวัยของเด็ก

ส่งเสริมทักษะทางภาษาผ่านค�าง่าย ๆ 
ที่สัมพันธ์กับกิจกรรม

มี ICON ระบุค�าสั่ง
ให้เด็กท�ากิจกรรมในแต่ละหน้า

กิจกรรมพััฒนาการเรียนร่้ 

สำาหรับเด็็กวััยเริ�มเรียน
ชุด็

เหมาะส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี 

เหมาะส�าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เนอสเซอรี่ 

และชั้นเด็กเล็ก

13

ตรงกับหน่วัยการจัด็ประสบการณ์ข้องกรมส�งเสริมการปกคู่รองท้องถิ�น (มท.)

และหลักส่ตรการศึกษาปฐมวััย พัุทธีศักราช 2560

ICON ระบุค�ำสั่งต่ำง ๆ ให้เด็กท�ำในแต่ละหน้ำ
แบบ Active Learning

New
หลักสูตรใหม่

จัดทำ�ไว้หัวเริื่องล้ะ 

1 เดือน 

จำ�นวน 12 หัวเริื่อง 

ส�ม�ริถจัดกิจกริริม

ได้ทุกวันตล้อดปี

>



เล็บมือและเล็บเท้า

ของฉัน

เป็นอย่างไรนะ

สำาหรับคู่ร่ผ่้สอน
สำาหรับคู่ร่ผ่้สอน

FREEFREE

14

คำริบ 6 กิจกริริมหล้ักปริะจำ�วัน

จัดกิจกริริมได้สนุก หล้�กหล้�ยด้วย

เทคำนิคำก�ริสอนต่�ง ๆ

เริียนผ่�นก�ริเล้่นที่สนุกสน�น

สอนง่�ย สอนสนุก

>

>

>

>

แผนการจัด็ประสบการณ์การเรียนร่้ เด็็กวััยเริ�มเรียน 

สอนง�าย...สอนง�าย...

ตาม STEPตาม STEP

ร้อง เต้น
เฮฮา

เล่นเครื่องเล่นสนาม

สนกุจัง

เรื่องใกล้ตัวหนู
เรียนรู้สนกุ

NEWNEW
หลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่
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รัวัมเปี็นัเงินั

ส่่วันัลด

สุ่ที่ธิ

ชุดัหล่กขายดัีที�สัุ่ดัNEWNEW
หลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่

รวมหนังสืออนุบาล ทุกชุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด

หม�ยเหตัุ้ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ

570-831-7

580-801-7

570-833-1

580-803-1

570-835-5

580-805-5

570-832-4

580-802-4

570-834-8

580-804-8

570-836-2

580-806-2

48

44

48

44

48

48

48

44

48

44

48

48

570-825-6

570-827-0

570-829-4

570-826-3

570-828-7

570-830-0

48

48

48

48

48

48

570-819-5

570-821-8

570-823-2

570-820-1

570-822-5

570-824-9

46

46

46

46

46

46

570-813-3

570-815-7

570-817-1

570-814-0

570-818-8

46

46

46

46

46

รศ
.ด

ร.จ
ีระ

พัน
ธุ์ 

พูล
พัฒ

น์
สถ

าบ
ันพ

ัฒ
นา

คุณ
ภา

พว
ิชา

กา
ร 

(พ
ว.

)
สถ

าบ
ันพ

ัฒ
นา

คุณ
ภา

พว
ิชา

กา
ร 

(พ
ว.

)
ผศ

.ด
ร.ด

าร
ณ

ี อ
ุทัย

รัต
นก

ิจ

580-862-8 38
38

38580-864-2

สถ
าบ

ันพ
ัฒ

นา
คุณ

ภา
พ
วิช

าก
าร

 (พ
ว.

)

ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�ไที่ย เล่ม 1
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�ไที่ย เล่ม 2
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�ไที่ย เล่ม 3
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�ไที่ย เล่ม 4
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�ไที่ย เล่ม 5
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�ไที่ย เล่ม 6
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 1
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 2
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 3
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 4
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 5
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 6
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 1
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 2
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 3
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 4
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 5
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 6
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ปีรัะส่บก�รัณ์ส่ำ�ค้ัญ (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม) เล่ม 1
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ปีรัะส่บก�รัณ์ส่ำ�ค้ัญ (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม) เล่ม 2
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ปีรัะส่บก�รัณ์ส่ำ�ค้ัญ (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม) เล่ม 3
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ปีรัะส่บก�รัณ์ส่ำ�ค้ัญ (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม) เล่ม 4
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ปีรัะส่บก�รัณ์ส่ำ�ค้ัญ (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม) เล่ม 5
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ NEW พัฒนั�ปีรัะส่บก�รัณ์ส่ำ�ค้ัญ (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม) เล่ม 6
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ Alpha Kids เล่ม 1
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ Alpha Kids เล่ม 2
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ Alpha Kids เล่ม 3
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ Alpha Kids เล่ม 4
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ Alpha Kids เล่ม 5
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ Alpha Kids เล่ม 6
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ พัฒนั�อัจฉรัิยะ Qs เล่ม 1
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ พัฒนั�อัจฉรัิยะ Qs เล่ม 2
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ พัฒนั�อัจฉรัิยะ Qs เล่ม 3
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ พัฒนั�อัจฉรัิยะ Qs เล่ม 4
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ พัฒนั�อัจฉรัิยะ Qs เล่ม 5
ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ พัฒนั�อัจฉรัิยะ Qs เล่ม 6
ตั้ัวัเด็ก    เล่ม 1
ตั้ัวัเด็ก    เล่ม 2
ตั้ัวัเด็ก    เล่ม 3
บุค้ค้ลและส่ถ�นัที่่�แวัดล�อมเด็ก เล่ม 1
บุค้ค้ลและส่ถ�นัที่่�แวัดล�อมเด็ก เล่ม 2       
บุค้ค้ลและส่ถ�นัที่่�แวัดล�อมเด็ก เล่ม 3
ธรัรัมชื่�ตั้ิรัอบตั้ัวั  เล่ม 1
ธรัรัมชื่�ตั้ิรัอบตั้ัวั  เล่ม 2
ธรัรัมชื่�ตั้ิรัอบตั้ัวั  เล่ม 3
ส่ิ�งตั้่�ง ๆ รัอบตั้ัวัเด็ก เล่ม 1
ส่ิ�งตั้่�ง ๆ รัอบตั้ัวัเด็ก เล่ม 2
ส่ิ�งตั้่�ง ๆ รัอบตั้ัวัเด็ก เล่ม 3

ดร
.ค

�าแ
ก้ว

 ไก
รส

รพ
งษ

์
ดร

.ค
�าแ

ก้ว
 ไก

รส
รพ

งษ
์

570-816-4 46

580-807-9

580-809-3

580-811-6

580-808-6

580-810-9

580-812-3

42

42

44

42

42

42

580-865-9 38
38

38
580-866-6

580-867-3

580-863-5

580-868-0 38

38
580-869-7

580-870-3

38

580-871-0 38
38

38
580-872-7

580-873-4

ริ�ยชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

ริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงินริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงินริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงิน
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รายชื่อหนังสือ

สถ
าบ

ันพ
ัฒ

นา
คุณ

ภา
พ
วิช

าก
าร

 (พ
ว.

)

เสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ตั้ัวัเด็ก    เล่ม 1

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ตั้ัวัเด็ก    เล่ม 2

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ตั้ัวัเด็ก    เล่ม 3

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ บุค้ค้ลและส่ถ�นัที่่�แวัดล�อมเด็ก เล่ม 1

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ บุค้ค้ลและส่ถ�นัที่่�แวัดล�อมเด็ก เล่ม 2

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ บุค้ค้ลและส่ถ�นัที่่�แวัดล�อมเด็ก เล่ม 3

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ธรัรัมชื่�ตั้ิรัอบตั้ัวั  เล่ม 1

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ธรัรัมชื่�ตั้ิรัอบตั้ัวั  เล่ม 2

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ธรัรัมชื่�ตั้ิรัอบตั้ัวั  เล่ม 3

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ส่ิ�งตั้่�ง ๆ รัอบตั้ัวัเด็ก เล่ม 1

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ส่ิ�งตั้่�ง ๆ รัอบตั้ัวัเด็ก เล่ม 2

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ส่ิ�งตั้่�ง ๆ รัอบตั้ัวัเด็ก เล่ม 3

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ พัฒนั�ที่ักษะพื�นัฐ�นัก�รัเรั่ยนัรั้� เล่ม 1

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ภ�ษ�ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 2

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ภ�ษ�ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 3

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ส่ะเตั้็มเพื�อพัฒนั�ที่ักษะ

ในัศัตั้วัรัรัษที่่� 21 เล่ม 1

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ส่ะเตั้็มเพื�อพัฒนั�ที่ักษะ

ในัศัตั้วัรัรัษที่่� 21 เล่ม 2

ชืุ่ดเส่รัิมปีรัะส่บก�รัณ์ฯ ส่ะเตั้็มเพื�อพัฒนั�ที่ักษะ

ในัศัตั้วัรัรัษที่่� 21 เล่ม 3

อนัุบ�ล 1  

อนัุบ�ล 2    

อนัุบ�ล 3  

ราคุารวิม

งบัประมาณที่่�ได้้ร่บั    200

รั�ค้�รัวัมหนัังส่ือ

งบปีรัะม�ณที่่�ได�รัับ

ผู้ลตั้่�ง (ส่่วันัลด)

562-845-5

562-848-6

562-851-6

562-854-7

562-860-8

562-857-8

562-842-4

38

38

38

38

38

38

228

228 228 228

200 200 200

38

38

38

38

38

38

228

38

38

38

38

38

38

228

562-846-2

562-849-3

562-852-3

562-855-4

562-861-5

562-858-5

562-843-1

562-847-9

562-850-9

562-853-0

562-856-1

562-862-2

562-859-2

562-844-8

หม�ยเหตัุ้ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ

สั่�หร่บงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ระดั่บก่อนประถมศึกษา

ริ�ยชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

ริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงินริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงินริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงิน

ชุด็

ริวมแพ็ก 

6 เล้่ม
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รัวัมเปี็นัเงินั

ส่่วันัลด

สุ่ที่ธิ

ชืุ่ดกิจกรัรัมวัิที่ย�ศั�ส่ตั้รั์และเที่ค้โนัโลย่ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 1

ชืุ่ดกิจกรัรัมวัิที่ย�ศั�ส่ตั้รั์และเที่ค้โนัโลย่ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 2

ชืุ่ดกิจกรัรัมวัิที่ย�ศั�ส่ตั้รั์และเที่ค้โนัโลย่ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 3

ชืุ่ดกิจกรัรัมวัิที่ย�ศั�ส่ตั้รั์และเที่ค้โนัโลย่ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 4

ชืุ่ดกิจกรัรัมวัิที่ย�ศั�ส่ตั้รั์และเที่ค้โนัโลย่ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 5

ชืุ่ดกิจกรัรัมวัิที่ย�ศั�ส่ตั้รั์และเที่ค้โนัโลย่ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 6

ชืุ่ดกิจกรัรัมค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 1

ชืุ่ดกิจกรัรัมค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 2

ชืุ่ดกิจกรัรัมค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 3

ชืุ่ดกิจกรัรัมค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 4

ชืุ่ดกิจกรัรัมค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 5

ชืุ่ดกิจกรัรัมค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 6

ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 1

ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 2

ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 3

ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 4

ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 5

ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 6

ชืุ่ดกิจกรัรัมปีรัะเที่ศัไที่ยและปีรัะเที่ศัเพื�อนับ��นั เล่ม 1

ชืุ่ดกิจกรัรัมปีรัะเที่ศัไที่ยและปีรัะเที่ศัเพื�อนับ��นั เล่ม 2

ชืุ่ดกิจกรัรัมปีรัะเที่ศัไที่ยและปีรัะเที่ศัเพื�อนับ��นั เล่ม 3

รายชื่อหนังสือ

หม�ยเหตัุ้ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ
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รหัสสินคู่้า เล�มละ จำานวัน รวัมเงินรายชื�อหนังสือ

สถ
าบ

ันพ
ัฒ

นา
คุณ

ภา
พ
วิช

าก
าร

 (พ
ว.

)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูส้ำ หรับเด็กวัยเริ่มเรียน เหมาะสั่�าหร่บัศูนย์พั่ฒนาเด้็กเล็ก เนอสั่เซื้อร่� 
และช่�นเด้็กเล็ก (สั่�าหร่บัเด้็กอายุต��ากวิ่า 3 ปี)   

ริ�ยชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

ริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงินริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงินริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงิน

 885-4515-62-867-7 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ปีฐมนัิเที่ศั เล่ม 1

 885-4515-62-868-4 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั รั่�งก�ย เล่ม 2

 885-4515-62-869-1 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั บุค้ค้ลรัอบตั้ัวั เล่ม 3

 885-4515-62-870-7 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ของเล่นั เล่ม 4

 885-4515-62-871-4 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ของใชื่� เล่ม 5

 885-4515-62-872-1 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ธรัรัมชื่�ตั้ิรัอบตั้ัวั เล่ม 6

 885-4515-62-873-8 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ส่ัตั้วั์ เล่ม 7

 885-4515-62-874-5 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั อ�ห�รั เล่ม 8 

 885-4515-62-875-2 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ส่่ เส่�นั รั้ปีรั่�ง เล่ม 9

 885-4515-62-876-9 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ชื่่�งค้ิด ชื่่�งที่ำ� เล่ม 10

 885-4515-62-877-6 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ที่ะเล เล่ม 11

 885-4515-62-878-3 ชืุ่ดกิจกรัรัมฯ ส่ำ�หรัับเด็กวััยเรัิ�มเรั่ยนั ก�รัละเล่นัเด็กไที่ย เล่ม 12

ชุด็

ชุดเสริิม 

1

ชุดเสริิม 

2

ชุดเสริิม 

3
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หม�ยเหตัุ้ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ
รัวัมเปี็นัเงินั

ส่่วันัลด

สุ่ที่ธิ

หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียน 

เอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการ 

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิกลม เล่ม 1

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิกลม เล่ม 2

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิกลม เล่ม 3

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิกลม เล่ม 4

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิกลม เล่ม 5

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิเหล่�ยม เล่ม 1

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิเหล่�ยม เล่ม 2

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิเหล่�ยม เล่ม 3

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิเหล่�ยม เล่ม 4

บฝ. ค้ัดไที่ย ห่วิกลมต่วิเหล่�ยม เล่ม 5

ค้ัด ก ไก่

ค้ัด ก-ฮ ห่วิกลมต่วิเหล่�ยม

ค้ัดค้ำ�ไที่ย

ค้ัดเลขอ�รับิก

ค้ัดเลขไที่ย

ค้ัดอังกฤษ (ชืุ่ดหนั้เข่ยนัเก่ง) เล่ม 1

ค้ัดอังกฤษ (ชืุ่ดหนั้เข่ยนัเก่ง) เล่ม 2

ค้ัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 1

ค้ัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 2

ค้ัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 3

แบบฝึกอ่�นัเพื�อพัฒนั�ค้วั�มค้ิดรัวับยอด ชืุ่ด ก ไก่

ชืุ่ดพัฒนั�ค้วั�มค้ิดรัวับยอด ล้กไก่

อ่�นัเก่ง...พ้ดด่...

อ่�นัเก่ง เข่ยนัเก่ง

หนัังส่ืออ่�นัปีรัะกอบ ชืุ่ดอ่�นัให�แม่ฟัง เล่ม 1

หนัังส่ืออ่�นัปีรัะกอบ ชืุ่ดอ่�นัให�แม่ฟัง เล่ม 2

หนัังส่ืออ่�นัปีรัะกอบ ชืุ่ดอ่�นัให�แม่ฟัง เล่ม 3

ชืุ่ดพัฒนั�ค้วั�มค้ิดรัวับยอด A B C Kiddy

หนัังส่ืออ่�นัเพื�อพัฒนั�ที่ักษะพื�นัฐ�นัที่�งภ�ษ� ชืุ่ด Hello เล่ม 1

หนัังส่ืออ่�นัเพื�อพัฒนั�ที่ักษะพื�นัฐ�นัที่�งภ�ษ� ชืุ่ด Hello เล่ม 2

หนัังส่ืออ่�นัเพื�อพัฒนั�ที่ักษะพื�นัฐ�นัที่�งภ�ษ� ชืุ่ด Hello เล่ม 3

บัญชื่่เรั่ยกชื่ื�อ อนัุบ�ล 1

บัญชื่่เรั่ยกชื่ื�อ อนัุบ�ล 2

บัญชื่่เรั่ยกชื่ื�อ อนัุบ�ล 3

รัะเบ่ยนัส่ะส่มส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย

แบบรั�ยง�นัผู้ลก�รัพัฒนั�คุ้ณภ�พผู้้�เรั่ยนัรั�ยบุค้ค้ลรัะดับปีฐมวััย

539-819-8
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ริ�ยชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

ริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงินริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงินริหัสสินคำ้� เล้่มล้ะ จำ�นวน ริวมเงิน



Activities Begin 

to Write

Master 

Math Skills

GO
INTER

หนังสือชุด Go Inter เป็นหนังสือ

ที่พัฒน�ทักษะท�งก�ริเริียนริู้ 

ภ�ษ�อังกฤษคำวบคำู่กับทักษะ 

ท�งคำณิตศ�สตริ์ ก�ริพัฒน� IQ  

แล้ะก�ริสื่อส�ริด้วยคำำ�ศัพท์ง่�ย ๆ 

ทำ�ให้เด็กเกิดคำว�มพริ้อมในก�ริใช้

ภ�ษ�อังกฤษผ่�นก�ริเริียนริู้ 

ที่สนุกสน�นแล้ะมีคำว�มสุขเพื่อก้�วสู่

ก�ริเริียนริู้ ในริะดับปริะถมศึกษ�ต่อไป 

Workbook

for Young

Learners

พััฒนาศักยภาพัในฐานะประชาคู่มอาเซียน

และโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยชุดกิจกรรมที่จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Go Go Inter forInter for KindergartenKindergarten
ภาษาอังกฤษพัื้นฐานสำาหรับเด็็กอนุบาล

เหมาะสำ หรับโรงเรียนที่มุ่งเน้นภาษา โรงเรียนสองภาษา (Bilingual) เหมาะสำ หรับโรงเรียนที่มุ่งเน้นภาษา โรงเรียนสองภาษา (Bilingual) 
หรือโรงเรียนนานาชาติ (International)หรือโรงเรียนนานาชาติ (International)

Number

Skills

LEVEL 1-3

19

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หม�ยเหตัุ้ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ

รหัสสินคู่้า เล�มละ จำานวัน รวัมเงินรายชื�อหนังสือ

 885-4515-41-817-9  Activities Book 1 (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม เล่ม 1) 42

 885-4515-41-818-6 Activities Book 2 (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม เล่ม 2) 42

 885-4515-41-819-3 Activities Book 3 (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม เล่ม 3) 42

 885-4515-41-820-9 Activities Book 4 (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม เล่ม 4) 42

 885-4515-41-821-6  Activities Book 5 (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม เล่ม 5) 42

 885-4515-41-822-3  Activities Book 6 (เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม เล่ม 6) 42

 885-4515-41-823-0 Begin to Write Book 1 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 1) 42

 885-4515-41-824-7 Begin to Write Book 2 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 2) 42

 885-4515-41-825-4 Begin to Write Book 3 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 3) 42

 885-4515-41-826-1 Begin to Write Book 4 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 4) 42

 885-4515-41-827-8 Begin to Write Book 5 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 5) 42

 885-4515-41-828-5 Master Math Skills Book 1 (ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 1) 42

 885-4515-41-829-2 Master Math Skills Book 2 (ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 2) 42

 885-4515-41-830-8 Master Math Skills Book 3 (ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 3) 42

 885-4515-41-831-5  Master Math Skills Book 4 (ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 4) 42

 885-4515-20-859-6  Master Math Skills Book 5 (ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 5) 38

 885-4515-20-860-2 Number Skills Basic (ค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์พื�นัฐ�นั) 38

 885-4515-41-834-6  Number Skills Book 1 (พัฒนั�ไอค้ิวัค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 1) 42

 885-4515-20-862-6 Number Skills Book 2 (พัฒนั�ไอค้ิวัค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 2) 38
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ชุดกิจกรรมนีจ้ัดท�ำขึ้น โดยใช้แนวทำงกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรท�ำงำนของสมองชุดกิจกรรมนีจ้ัดท�ำขึ้น โดยใช้แนวทำงกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรท�ำงำนของสมอง
Brain-based Learning (BBL)Brain-based Learning (BBL) สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย

และมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อและมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อ

TThhiinnkk eeyyoonnddB B 

ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

All About Me People And Places Around Us

Nature Around Us Things Around Us

Science And Technology Alpha Maths

FORFOR  KINDERGARTENKINDERGARTEN

(NEW THINK BIG)(NEW THINK BIG)

LEVEL 1-3

Think
Beyond Think

Beyond
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FREEFREE
สำ�หริบั

คำริผููส้อน Answer GuideAnswer Guide
FORFOR  

KINDERGARTENKINDERGARTENThink
Beyond
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รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หม�ยเหตัุ้ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ
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)

รหัสสินคู่้า
เล�มละ จำานวัน รวัมเงินรายชื�อหนังสือ

885-4515-80-813-0 All About Me Kindergarten level 1 68

885-4515-80-814-7 All About Me Kindergarten level 2 68

885-4515-80-815-4 All About Me Kindergarten level 3 68

885-4515-80-816-1 People And Places Around Us Kindergarten level 1 68

885-4515-80-817-8  People And Places Around Us Kindergarten level 2 68

885-4515-80-818-5 People And Places Around Us Kindergarten level 3 68

885-4515-80-819-2 Nature Around Us Kindergarten level 1 68

885-4515-80-820-8 Nature Around Us Kindergarten level 2 68

885-4515-80-821-5 Nature Around Us Kindergarten level 3 68

885-4515-80-822-2 Things Around Us Kindergarten level 1 68

885-4515-80-823-9 Things Around Us Kindergarten level 2 68

885-4515-80-824-6 Things Around Us Kindergarten level 3 68

885-4515-80-831-4 Science And Technology Book 1 68

885-4515-80-832-1 Science And Technology Book 2 68

885-4515-80-833-8 Science And Technology Book 3 68

885-4515-80-834-5  Science And Technology Book 4 68

885-4515-80-835-2 Science And Technology Book 5 68

885-4515-80-836-9 Science And Technology Book 6 68

885-4515-80-825-3  Alpha Maths Book 1 68

885-4515-80-826-0 Alpha Maths Book 2 68

885-4515-80-827-7 Alpha Maths Book 3 68

885-4515-80-828-4  Alpha Maths Book 4 68

885-4515-80-829-1 Alpha Maths Book 5 68

885-4515-80-830-7 Alpha Maths Book 6 68
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ฝึก Phonics ผ่านเกม

Total 
Physical Response

Value Pages

Acivity Book

Teacher’s Book

Student’s Book

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Super Safari 1-3 เหมาะส�าหรับเด็็กปฐมวัยเพัื่อเรียนรู้
และพััฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เด็็กเรียนรู้ผ่านเรื่องราว
เพัลงที่สนุกสนาน ส่งเสริมพััฒนาการทางด็้านอารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา

รหัสสินคู่้า รายชื�อหนังสือ เล�มละ จำานวัน รวัมเงิน

9781316600344 Super Safari : Student’s Book 1 195
9781316600375 Super Safari : Student’s Book 2 195
9781316600436 Super Safari : Student’s Book 3 195
9781316600351 Super Safari : Activity Book 1 95
9781316600405 Super Safari : Activity Book 2 95
9781316600450 Super Safari : Activity Book 3 95

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หม�ยเหตัุ้ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ
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จุดเด่น

Phonics Adventures Kindergarten 1-3 
เหม�ะส่ำ�หรัับเรั่ยนัก�รัฝึกออกเส่่ยง (Phonics) ด�วัยก�รัแยกหนั่วัยเส่่ยง (Phonemic Awareness) 

นัำ�ไปีส้่่ก�รัอ่�นัได�อย่�งถ้กตั้�องและรัวัดเร็ัวั ม่กิจกรัรัมให�เด็กฝึกม�กม�ย ภ�ยในัเล่มเหม�ะส่ำ�หรัับ

เด็กปีฐมวััย 1-3 

• ก�รัฝึกออกเส่่ยง (Phonetics) ผู้่�นัรั้ปีแบบก�รันัำ�เส่นัอที่่�ง่�ยและเปี็นัรัะบบ
• ม่กิจกรัรัมหล�กหล�ยที่่�เด็กส่�ม�รัถที่บที่วันัก�รัฝึกออกเส่่ยง (Phonetics) เชื่่นั เนืั�อเรัื�องตั้่�ง ๆ  
 (Fun Stories) และเกมฝึกออกเส่่ยง
• ม่ Class Audio CDs ที่่�ผู้้�ส่อนัส่�ม�รัถเปีิดให�เด็กฟังเส่่ยงที่่�ถ้กตั้�องในับที่เรั่ยนั
• ม่กิจกรัรัมเพิ�มเตั้ิมเพื�อให�เด็กฝึกอ่�นั เข่ยนั และพ้ด

หมายเหตุ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ

รหัสสินคู่้า รายชื�อหนังสือ เล�มละ จำานวัน รวัมเงิน

9781613528297 Phonics Adventures 1 - Student’s Book 195
9781613528303 Phonics Adventures 2 - Student’s Book 195
9781613528310 Phonics Adventures 3 - Student’s Book 195C
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เตรียมทักษะพ้ืันฐานการเรียนร่้ส่� ป. 1

ชุด็กิจกรรมพััฒนาทักษะกระบวันการคู่ิด็สำาหรับเด็็กปฐมวััย

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

ฝึกระบายสี

สร้างจินตนาการ

พัฒนา
ทักษะ

พัฒนา
สมอง

ทดลอง
เชาวน์ปัญญา

เสริมความรู้
คณิตศาสตร์
และภาษา

ชุด็

พัฒนาสุนทรียภาพ 
ของเด็กให ้ เหมาะสม 
กับวัยผ่านการท�างาน 
ศลิปะอย่างสร้างสรรค์

พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
ของเด็กให้แข็งแรงและ 
ฝึกการประสานสมัพนัธ์ 
ระหว่างมอืกับตา
ให้คล่องแคล่ว

พัฒนาภาษา การอ่านพยัญชนะไทย สระ 

และเชื่อมโยงภาพกับค�า 

พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ 

เรื่องจ�านวน ตัวเลข แบบรูป

และความสัมพันธ์

พัฒนาทักษะ เชาวน์ปัญญา การคิดวิเคราะห์ค�าตอบ

ของภาพซ้อน ภาพกับเงา และเชื่อมโยงความสัมพันธ์

รหัสสินค้า เล่มละ จ�านวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

หม�ยเหตัุ้ : รั�ค้�นั่�อ�จเปีล่�ยนัแปีลงได�ให�ถือรั�ค้�ปีกเปี็นัส่ำ�ค้ัญ

 885-4515-40-860-6 หนั้นั�อยเตั้รั่ยมพรั�อมฯ ปี.1 เล่ม 1 45

 885-4515-40-861-3 หนั้นั�อยเตั้รั่ยมพรั�อมฯ ปี.1 เล่ม 2 45

 885-4515-40-876-7 หนั้นั�อยเตั้รั่ยมพรั�อมฯ ปี.1 เล่ม 3 45

 885-4515-40-877-4 หนั้นั�อยเตั้รั่ยมพรั�อมฯ ปี.1 เล่ม 4 45

 885-4515-40-879-8 รัถส่ปีอรั์ตั้ ซื้ิ�งส่�ยฟ้� (ส่มุดภ�พฝึกรัะบ�ยส่่) 40

 885-4515-40-878-1 นั�องหม�นั่�รััก (ส่มุดภ�พฝึกรัะบ�ยส่่) 40

 885-4515-41-809-4 ก่ฬ�ส่�กล (ส่มุดภ�พฝึกรัะบ�ยส่่) 40

 885-4515-41-810-0 ชืุ่ดปีรัะจำ�ชื่�ตั้ิอ�เซื้่ยนั (ส่มุดภ�พฝึกรัะบ�ยส่่) 40

 885-4515-41-839-1 ไดโนัเส่�รั์โลกล��นัปีี (ส่มุดภ�พฝึกรัะบ�ยส่่) 40

 885-4515-41-838-4 อ�ชื่่พของหนั้ (ส่มุดภ�พฝึกรัะบ�ยส่่) 40

 885-4515-41-806-3 ส่ัตั้วั์ที่ะเลนั่�รััก (ชืุ่ดล�กเส่�นัเล่นัส่่) 40

 885-4515-41-807-0 ส่ัตั้วั์โลกนั่�รั้� (ชืุ่ดล�กเส่�นัเล่นัส่่) 40

 885-4515-41-836-0 ของใชื่�ใกล�ตั้ัวั (ชืุ่ดล�กเส่�นัเล่นัส่่) 40

 885-4515-41-837-7 ผู้ักผู้ลไม� (ชืุ่ดล�กเส่�นัเล่นัส่่) 40

 885-4515-09-813-5 เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม-พัฒนั�ไอค้ิวัค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 1 35

 978-974-7332-49-0 เตั้รั่ยมค้วั�มพรั�อม-พัฒนั�ไอค้ิวัค้ณิตั้ศั�ส่ตั้รั์ เล่ม 2 32
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การจัดการศึกษาปฐมวัย

ตามแนวคิดไฮสโคป

HighScope
	 การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคปเริ่มขึ้นโดย	 ดร.เดวิด	 

ไวคาร์ท	 ประธานมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคปและคณะนักวิชาการ 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือกระทำาแบบ	 Active Learning  

ผ่านมุมเล่นที่หลากหลายด้วยสื่อและกิจกรรมที่ เหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็ก	โดยมีหลักการในการจัดการเรียนรู้	ดังนี้

ReviewReview

เพื่อดูสื่อไฮสโคป

สแกน

PlanPlan

การวางแผน คือ 

การให้เด็กก�าหนด

แนวทางการปฏิบัติ

หรือการวางแผน

การท�างาน

การปฏิบัติ คือ 

การลงมือท�ากิจกรรม

ตามที่วางแผนไว้

 โดยครูคอยให้

ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ

การทบทวน คือ 

การที่เด็กได้เล่าถึง

ผลงานที่ตนเองได้ 

ลงมือท�าเพื่อทบทวนว่า 

ตนเองได้ปฏิบัติงาน

ตามแผนที่วางไว้หรือไม่

1. มุมบล็อก

2. มุมบ้าน

ลูกเต๋าลายทางแถบสีบล็อกไม้หรรษา ลูกปัดไม้สีลกูบาศก์หรรษา ลูกบาศก์ไม้สวมหลัก

ชิ้นส่วนปูพื้นฐาน
สถาปัตยกรรมหลากสี

ชิ้นส่วนสร้างภาพชิ้นส่วนปูพื้นฐาน
สถาปัตยกรรมสีธรรมชาติ

บล็อกสร้างจินตนาการ
เขียว-เหลือง

ลูกกลมสวมหลัก

นาฬิกาจ�าลอง

รถไม้ของขวัญ

ชุดรถลาก

24



3. มุมศิลปะ

4. มุมหนังสือและมุมเข้ียน

5. มุมวัิทยาศาสตร์

ชุดสื่อวิทยาศาสตร์สร้างอัจฉริยะระดับปฐมวัย

ชุดปลูกต้นไม้ โลกของมด

โลกของสัตว์ใต้ดิน ชุดส�ารวจชายหาด ชุดโบทำน ี(ชุดสัตว์)

ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ (Intelligent Block Set)

ชุดแม่เหล็ก Running Ball 
อัจฉริยะ ขนาด 55 ชิ้น

ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสง
อัจฉริยะ ขนำด 100 ชิ้น

สำ�นักพิมพ์เวิลด์คิดส์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (BOOK START)้

สำ�นักพิมพ์เวิลด์คิดส์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (BOOK START)้

11 นิทานชุดพัฒนาทักษะชีวิต หนังสือเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
Book Start (STEM)

22

33 นิทานชุด คิดดี ท�าดี มีเพื่อน มีสุข BIG BOOK

สื่อชุดการเขียน

กระดำนฝึกเขียน 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
ออกแบบส�าหรับเด็กปฐมวัย

25
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รวิมเป็นเงิน

การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)

ริหัสสินคำ้� ริหัสสินคำ้�ริ�คำ� ริ�คำ�จำ�นวน จำ�นวนริวมเงิน ริวมเงินริ�ยก�ริสินคำ้� ริ�ยก�ริสินคำ้�

  0802  บล็อกไม�หรัรัษ�  595.00 

 0801  ล้กบ�ศัก์หรัรัษ� 665.00 

 0817  ล้กปีัดไม�ส่่ 1,100.00 

 0807  ล้กบ�ศัก์ไม�ส่วัมหลัก 360.00 

 0826  ล้กกลมส่วัมหลัก 1,100.00 

 0803  บล็อกส่่ส่รั��งส่รัรัค์้ 600.00 

 02247  บล็อกส่รั��งจินัตั้นั�ก�รัเข่ยวั-เหลือง 1,050.00 

 02250  ชื่ิ�นัส่่วันัปี้พื�นัฐ�นัส่ถ�ปีัตั้ยกรัรัม

  ส่่ธรัรัมชื่�ตั้ิ 1,290.00 

  02251  ชื่ิ�นัส่่วันัปี้พื�นัฐ�นัส่ถ�ปีัตั้ยกรัรัม

  หล�กส่่ 1,490.00 

  02256  ชื่ิ�นัส่่วันัส่รั��งภ�พ 690.00 

  02254  ล้กเตั้๋�ล�ยที่�งแถบส่่ 650.00 

 03103 ที่รังกรัะบอกหล�กส่่  2,400.00 

 04105 ชืุ่ดหอค้อยส่่ชื่มพ้ 1,200.00 

 08101 ที่่�ตั้ั�งหอค้อยส่่ชื่มพ้ 470.00 

 

 0818 ชืุ่ดรัถล�ก 315.00

 0819 รัถไม�ของขวััญ 1,150.00

  0824  นั�ฬิก�จำ�ลอง 335.00

1. ชุด้สั่มุด้ภาพัฝึกระบัายสั่่และลากเสั่้นเล่นสั่่

 540-879-8 รัถส่ปีอรั์ตั้ ซื้ิ�งส่�ยฟ้�  40.00 

 540-878-1 นั�องหม�นั่�รััก  40.00 

 541-809-4 ก่ฬ�ส่�กล 40.00 

 541-810-0 ชืุ่ดปีรัะจำ�ชื่�ตั้ิอ�เซื้่ยนั 40.00 

 541-839-1 ไดโนัเส่�รั์โลกล��นัปีี 40.00 

 541-838-4 อ�ชื่่พของหนั้ 40.00 

 541-806-3 ส่ัตั้วั์ที่ะเลนั่�รััก 40.00 

 541-807-0 ส่ัตั้วั์โลกนั่�รั้� 40.00

 541-836-0 ของใชื่�ใกล�ตั้ัวั 40.00

 541-837-7 ผู้ักผู้ลไม� 40.00 

2. ชุด้กิจักรรมศิลปะและกระบัวินการออกแบับัสั่�าหร่บัเด้็กปฐมวิ่ย

 560-891-4 ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบ

  ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 1 45.00 

 560-892-1 ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบ

  ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 2 45.00 

 560-893-8 ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบ

  ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 3 45.00 

 560-894-5 ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบ

  ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 4 45.00 

 560-895-2 ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบ

  ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 5 45.00 

 560-896-9 ชืุ่ดกิจกรัรัมศัิลปีะและกรัะบวันัก�รัออกแบบ

  ส่ำ�หรัับเด็กปีฐมวััย เล่ม 6 45.00 

 5190089 ชืุ่ดส่่งเส่รัิมก�รัปีั้นั ชืุ่ดรั้ปีส่ัตั้วั์ปี่�

  นั่�รััก และรั้ปีส่ัตั้วั์ซื้�ฟ�รั่ 810.00 

 06122  แผู้่นัภ�พโลหะ 4,800.00 

 06123  แที่่นัไม�แผู้่นัเรั่ยบ 980.00

1.  นิที่าน ชุด้พั่ฒนาที่่กษะช่วิิต

 480-002-1 ขอโที่ษ ...ให�อภัยฉันัเถอะ 

  (ก�รัให�อภัย) 98.00 

 7520-93-3 ใตั้�ที่ะเลหรัรัษ� (ก�รัที่ำ�ง�นั

  รั่วัมกับผู้้�อื�นัอย่�งม่ค้วั�มสุ่ข) 98.00 

 7520-94-0 ฉันัก็ที่ำ�ได�นัะ! (ค้วั�มภ้มิใจในัตั้นัเอง) 98.00 

 7520-95-7 เมืองไรั�วัินััย (เปี็นัค้นัด่ ม่วัินััย 

  ม่ค้วั�มสุ่ข อดที่นั รัอค้อย) 98.00 

 7520-96-4 Fantasy Fruity มหัศัจรัรัย์เมืองผู้ัก 

  ผู้ลไม� (ก�รัรัักษ�สุ่ขภ�พ) 98.00 

 7520-97-1 รั�งวััลของส่�มส่ห�ย (ม่คุ้ณธรัรัม 

  จรัิยธรัรัม และจิตั้ใจที่่�ด่ง�ม) 98.00 

 7520-98-8 ก�รัเดินัที่�งของเหม่ยวั...เหม่ยวั 

  (ค้วั�มปีลอดภัยในัก�รัเดินัที่�ง) 98.00 

 7520-99-5 ม�ยชื่่�งเก็บกับมอส่ชื่่�งจ่�ย 

  (รั้�จักค้ิด รั้�จักใชื่�จ่�ย) 98.00 

 480-000-7 เที่่�ยวัไปีกับตั้้มตั้�ม 

  (ส่ำ�นัึกค้วั�มเปี็นัไที่ย) 98.00 

2. หน่งสั่้อเพั้�อพั่ฒนาการเร่ยนรู้ของเด้็กปฐมวิ่ย Book Start (STEM)

  7520-57-5 ไข่ของใค้รันั่ะ! 98.00 

 7520-58-2 ตั้�นักล�� ยิหวั�กับวัันัแส่นัส่นัุก 98.00 

3. นิที่าน ชุด้เด้็กไที่ยไม่โกง (ระด้่บัปฐมวิ่ย)

 0507-17-7 เจ��ฟ็อกซื้์จอมเจ��เล่ห์ 

  (ค้วั�มซื้ื�อส่ัตั้ย์สุ่จรัิตั้) 98.00 

 0507-10-8 เรั่ยนัรั้�โลกกวั��ง...กับกวั�งนั�อย 

  (ค้วั�มซื้ื�อส่ัตั้ย์สุ่จรัิตั้) 98.00 

 0507-16-0 จัส่ตั้ินั...ผู้้�กล�� (ก�รัม่จิตั้ส่�ธ�รัณะ) 98.00 

 0507-13-9 หนั��ที่่�ที่่�ยิ�งใหญ่ (ก�รัม่จิตั้ส่�ธ�รัณะ) 98.00 

 0507-14-6 ตั้�นักล��ของส่ังค้ม 

  (ค้วั�มเปี็นัธรัรัมที่�งส่ังค้ม) 98.00 

 0507-08-5 ขอบคุ้ณค้รัับ! ลุงปีลื�ม 

  (ค้วั�มเปี็นัธรัรัมที่�งส่ังค้ม) 98.00 

 0507-20-7 ดินัแดนัมหัศัจรัรัย์ (ก�รักรัะที่ำ�

  อย่�งรัับผู้ิดชื่อบ) 98.00 

 0507-22-1 เก็บ! เก็บ! เรั�ม�ชื่่วัยกันัเก็บ 

  (ก�รักรัะที่ำ�อย่�งรัับผู้ิดชื่อบ) 98.00 

 0507-19-1 ค้รัอบค้รััวัพอเพ่ยง 

  (ค้วั�มเปี็นัอย้่อย่�งพอเพ่ยง) 98.00 

 0507-12-2 ของขวััญจ�กล้กแก�วั 

  (ค้วั�มเปี็นัอย้่อย่�งพอเพ่ยง) 98.00 

4. นิที่าน ชุด้หนูน้อยน่กอ่าน

 9776-54-4 แกะนั�อยนัักอ่�นั 60.00 

 9380-98-7 อมตัุ้่ยหม่ตัุ้๊ 60.00 

 9380-99-4 ชื่��งนั�อยจอมเปี๋อ 60.00 

5.  หน่งสั่้อนิที่านพั่ฒนาการเร่ยนรู้สั่�าหร่บัเด้็กปฐมวิ่ย ชุด้โลกใบัจัิ๋วิ

 9881-99-6 ล้กบอลซืุ้กซื้นั 70.00 

 9925-00-3 หุ่นัยนัตั้์นั่�เล่นั 70.00

 9925-01-0 เบ๊นัหนั��บึ�ง 70.00

 9925-02-7 อึ�งจอมอ้� 70.00 

 9925-03-4 หม้่บ��นัวััวันั�อย 70.00 

 9925-06-5 ปี�รั์ตั้่�เหม่ยวัเหม่ยวั 70.00 

 9422-05-2 ตั้�นัไม�ของโตั้โตั้� 70.00 

 9422-06-9 ส่ิงโตั้จอมพลัง 70.00 

 9481-43-1 เพื�อนัใหม่ปี�กกวั��ง 70.00 

 9481-44-8 อ๋อมแอ๋มเที่่�ยวัเพลินั 70.00 

 8822-19-8 ปีรั�ส่�ที่ที่รั�ยเรัืองแส่ง 70.00 

 8822-21-1 เตั้�ผู้ิงแส่นัสุ่ข 70.00 

 8822-60-0 ล้กกวั�ดผู้จญภัย 70.00 

 8824-23-9 ตัุ้๊กตั้�มอมแมม 70.00 

 8822-61-7 หนั��ตั้่�งมหัศัจรัรัย์ 70.00 

 8822-57-0 ส่นัุกกันัวัันัเด็ก 70.00 

 8822-58-7 ปีรัิศันั�กล่องส่่แดง 70.00 

 8822-59-4 เด็กหัวัเหม่งกับหนัังส่ือเล่มจิ๋วั 70.00 

6.  ชุด้หน่งสั่้อภาพัเพั้�อการอ่านสั่�าหร่บัเด้็กปฐมวิ่ย

 2653-81-1 ล้กหม�ของขิม 88.00 

มุมศิลปะ

มุมบัล็อก

มุมบั้าน

มุมหน่งสั่้อและมุมเข่ยน
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รวมเป็นเงิน

รหัสสินค้า รหัสสินค้าราคา ราคาจ�านวน จ�านวนรวมเงิน รวมเงินรายการสินค้า รายการสินค้า

มุมวิทยาศาสตร์

	 2653-82-8	 ญาติิของหนููป่ิ่�นู	 88.00	

	 2653-83-5	 เท่ี่�ยวที่ะเล	 88.00	

	 2653-84-2	 สนูามเด็็กเล่นู	 88.00	

	 2656-04-1	 12	ปีิ่นัูกษััติร	 88.00	

	 2655-81-5	 สัติว์เล่�ยงนู่ารัก	 88.00	

	 2656-02-7	 สวนูด็อกไม้	 88.00	

	 2655-82-2	 ขนูมอร่อย	 88.00	

	 2656-05-8	 ปิ่ลูกผััก	 88.00	

	 2656-06-5	 เดื็อนูจ๋๋าเดื็อนู	 88.00	

	 2656-03-4	 ของขวัญวันูเกิด็	 88.00	

7.		นิทาน	ชุุดคิิดดี	ทำาดี	มีเพ่ื่�อน	มีสุข	BIG	BOOK

	 05-1555-4	 เรื�องของลิง	(BIG	BOOK)	 340.00	

	 05-1557-8	 เพืื่�อนูแท้ี่	(BIG	BOOK)	 340.00	

	 05-1556-1	 ของแท้ี่แนู่กว่า	(BIG	BOOK)	 340.00	

	 05-1558-5	 ที่ำาด่็ม่สุข	(BIG	BOOK)	 340.00	

	 05-1554-7	 ผัลจ๋ากการคิิด็ร้าย	(BIG	BOOK)	 340.00	

	 05-1559-2	 คิวามรักของแม่	(BIG	BOOK)	 340.00	

	 05-1560-8	 เจ้๋าป่ิ่าพื่าสุข	(BIG	BOOK)	 340.00	

	 05-1553-0	 เจ้๋าตัิวร้าย	(BIG	BOOK)	 340.00	

8.	นิทาน	ชุุดคุิณธรรมนำาคิวามร้�ส้�เศรษฐกิิจพื่อเพีื่ยง

	 2655-50-1	 ติะกร้าวิเศษั	 98.00	

	 2655-52-5	 โอ๊ะ!	ไฟดั็บ	 98.00	

	 2655-55-6	 ด็อกไม้แห่งคิวามซืื่�อสัติย์	 98.00	

	 2655-54-9	 ติองก้าจ๋อมป่ิ่วนู	 98.00	

	 2655-57-0	 อุ๋งอิ�งนูางฟ้าตัิวนู้อย	 98.00	

	 2655-53-2	 ม่ม่�หายไปิ่	 98.00	

	 2655-59-4	 มด็นู้อยรวมพื่ลัง	 98.00	

	 2655-60-0	 คิรุฑโจ้๋เปิ่ล่�ยนูใจ๋	 98.00	

	 2655-61-7	 ป่ิ่าสามส่	 98.00	

	 2655-62-4	 งมพื่ระจั๋นูที่ร์	 98.00	

	 2655-63-1	 กระต่ิายฟูกับจ๋ระเข้ติาเด่็ยว	 98.00	

9.	หนังส่อเสริมทักิษะวิทยาศาสตร์

	 5827-63-9	 เธอคืิอฉัันู	 180.00	

	 1385-56-0	 เร่ยนูรู้โลกกว้าง	 98.00	

10.	นิทานกัิงหัน/อ�านได�	4	ด�าน

	 9640-36-4	 งานูเล่�ยงฤดู็ร้อนู	 180.00	

	 9400-00-5	 สุขสันูต์ิวันูด่็...ด่็	 180.00	

	 9400-01-2	 เมืองนู่�ไม่ม่ท้ี่องฟ้า	 180.00	

	 9400-02-9	 โลมาผัจ๋ญภััย	 180.00	

11.	นิทาน	ชุุดเกิ�ง	ดี	มีคิวามสุข

	 4425-88-1	 หม่สามตัิวกับแยมลูกหม่อนู	(เก่ง)	 98.00	

	 4425-90-4	 วันูเกิด็คุิณยายเต่ิาที่อง	(ด่็)	 98.00	

	 4425-91-1	 เจ้๋าชายแห่งเมืองขนูมชั�นู	(ม่คิวามสุข)	 98.00	

12.	นิทานเศษวัสดุ

	 9640-41-8	 นิูที่านูไม้จิ๋�มฟันู	เรื�อง	เพื่ชรพื่ระราชา	 68.00	

	 9640-39-5	 นิูที่านูยาง	เรื�อง	มาเป็ิ่นูเพืื่�อนูกันู	 68.00

	 9640-40-1	 นิูที่านูเชือก	เรื�อง	วันูเกิด็ลูกเป็ิ่ด็	 68.00

13	หนังส่อนิทานสร�างสรรค์ิ	ชุุดเม่องนิทาน

	 9925-20-1	 นู้องหาย	 98.00	

	 9776-05-6	 จ๊๋อด็กับเจ่๋�ยก	 98.00	

	 9926-71-0	 ดุ๊็งดิ็�งดื็�อดึ็ง	 98.00

	 9926-21-5	 แติงโมของพ่ื่อมด็นู้อย	 98.00	

	 9926-20-8	 ด็าวด็วงใหม่ของมุกมิก	 98.00	

	 9926-24-6	 หูเอ่ยง	 98.00	

	 9926-05-5	 สามเกลอเจ๋อผึั�ง	 98.00	

	 9880-01-2	 ด็อกไม้ส่รุ้ง																																 98.00	

	 9880-07-4	 กระรอกสามส่									 98.00	

	 4425-87-4	 ข้าวฟ่างจ๋อมเหว่�ยง	 98.00	

	 9880-03-6	 กระเบื�องลายฤดู็หนูาว	 98.00	

	 4425-86-7	 สวนูส้มฟู่ฟ่า	 98.00

	 9925-14-0	 กระเป๋ิ่าสติางค์ิส่แด็ง	 98.00	

	 9880-05-0	 ด็.ช.ผัมตัิ�ง	กับ	ด็.ญ.ถ้้วยฟู	 98.00	

	 9926-22-2	 กระปุิ่กของนู้องกิ�บ	 98.00	

	 9880-02-9	 ฝาแฝด็ต๋ิอมแต๋ิม	 98.00	

	 9926-75-8	 แสงส่ชมพูื่ของไข่ดุ๊็กดิ็�ก	 98.00	

	 9926-76-5	 ปิ่ลาหมึกยักษ์ัจ๋อมขยันู	 98.00	

	 9880-09-8	 เค้ิกจ๋อมซ่ื่ากับโด็นัูที่ช็อกโกแลติ	 98.00	

	 9925-54-6	 หมู่บ้านูเพื่นูกวินู	 98.00	

	 9925-53-9	 อัศวินูฟ้าใส	 98.00	

	 9926-74-1	 ด็าวคิิวเอส	2112	 98.00	

	 9926-73-4	 คิำาอธิษัฐานูของบุ้งก่�	 98.00	

	 9926-72-7	 คิวามฝันูของโฟล์คิ	 98.00	

	 9400-49-4	 ไม้บรรทัี่ด็ของโป้ิ่ง	 98.00	

	 9880-06-7	 เปิ่าะเปีิ่�ยะผัจ๋ญภััย	 98.00	

14.	ส่�อชุุดกิารเขียน

	 08106	 กระด็านูฝึกเข่ยนูเส้นูคู่ิ		 650.00	

	 08107		 กระด็านูฝึกเข่ยนูเส้นูเด่็�ยว	 650.00	

	 08108		 กระด็านูฝึกเข่ยนู	1	 650.00	

		 08110		 อุปิ่กรณ์จั๋ด็เก็บกระด็านูฝึกเข่ยนู	 2,800.00

ชุุดส่�อวิทยาศาสตร์สร�างอัจฉริยะระดับปฐมวัย

		 BL073		 โลกของมด็	 850.00	

	 BL075		 โลกของสัติว์ใต้ิดิ็นู	 850.00	

		 BL141		 ชุด็ปิ่ลูกต้ินูไม้	 850.00	

	 BL121		 ชุด็สำารวจ๋ชายหาด็	 850.00	

		 07121		 ชุด็โบที่านู่	(ชุด็พืื่ช)	 2,800.00	

		 07122		 ชุด็โบที่านู่	(ชุด็สัติว์)	 3,800.00	

ชุุดแม�เหล็็กิอัจฉริยะ	(Intelligent	Block	Set)

	 18001-ZB	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	

	 	 ขนูาด็	42	ชิ�นู	 1,950.00	

	 18002-ZB	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	

	 	 ขนูาด็	71	ชิ�นู	 2,500.00	

	 18003-ZB	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	

	 	 ขนูาด็	110	ชิ�นู	 3,550.00	

	 18004-HT	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	Magplayer  

	 	 ขนูาด็	48	ชิ�นู	 2,950.00	

	 18005-HT	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	Magplayer  

	 	 ขนูาด็	64	ชิ�นู	 3,550.00	

	 18006-HT	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	Magplayer  

	 	 ขนูาด็	66	ชิ�นู	 3,250.00	

	 18007-HT	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	Magplayer  

	 	 ขนูาด็	86	ชิ�นู	 4,200.00	

	 18008-HT	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	Magplayer  

	 	 ขนูาด็	118	ชิ�นู	 5,650.00	

	 18009-HT	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	Magplayer  

	 	 ขนูาด็	121	ชิ�นู	 5,300.00	

	 18010-HT	 ชุด็แม่เหล็กรูปิ่ที่รงอัจ๋ฉัริยะ	Magplayer  

	 	 ขนูาด็	188	ชิ�นู	 7,700.00	

	 18012-ZB	 ชุด็แม่เหล็กแผ่ันูโปิ่ร่งแสงอัจ๋ฉัริยะ	

	 	 ขนูาด็	60	ชิ�นู	 2,700.00	

	 18013-ZB	 ชุด็แม่เหล็กแผ่ันูโปิ่ร่งแสงอัจ๋ฉัริยะ	

	 	 ขนูาด็	100	ชิ�นู	 4,650.00

				 18014-ZB	 ชุด็แม่เหล็ก	Running	Ball	อัจ๋ฉัริยะ

	 	 ขนูาด็	30	ชิ�นู	 4,950.00	

	 18015-ZB	 ชุด็แม่เหล็ก	Running	Ball	อัจ๋ฉัริยะ	

	 	 ขนูาด็	55	ชิ�นู	 7,950.00	

	 02308	 ตู้ิเก็บอุปิ่กรณ์	 4,500.00	



ติด็ตาม...ทุกคู่วัามเคู่ลื�อนไหวั

ที่่กษะด้้านการเร่ยนรู้และนวิ่ตกรรม

ที่่กษะสั่ารสั่นเที่ศ สั่้�อและเที่คุโนโลย่

ที่่กษะช่วิิตและอาช่พั

• สั่่งเสั่ริมพั่ฒนาการแบับัองคุ์รวิมของเด้็กปฐมวิ่ย

 ตามมาตรฐานชาติ

• สั่ร้างเสั่ริมประสั่บัการณ์ที่่�หลากหลาย

 ผ่านสั่าระที่่�คุวิรเร่ยนรู้และประสั่บัการณ์สั่�าคุ่ญ

• พั่ฒนาที่่กษะแห่งศตวิรรษที่่� 21 ที่่กษะการคุิด้

 เพั้�อช่วิิตที่่�สั่�าเร็จั (Executive Functions : EF) 

 และสั่ร้างอุปนิสั่่ยที่่�ด้่งามเพั้�อมุ่งสัู่่ศ่กยภาพั

 ในการเร่ยนรู้และสั่ร้างสั่รรคุ์นวิ่ตกรรม

 ในยุคุไที่ยแลนด้์ 4.0

ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21

www.iadth.com

สั่�าน่กพัิมพั์ บัริษ่ที่พั่ฒนาคุุณภาพัวิิชาการ (พัวิ.) จั�าก่ด้
1256/9 ถนนนคุรไชยศร่ แขวิงถนนนคุรไชยศร่ เขตดุ้สั่ิต กรุงเที่พัฯ 10300 
โที่ร. 0-2243-8000 (อ่ตโนม่ติ 15 สั่าย), 0-2241-8999 แฟกซื้์ : ทีุ่กหมายเลข, แฟกซื้์อ่ตโนม่ติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666
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Brain-based Learning

เศรษฐกิจพัอเพัียง

การสั่่�งซื้้�อ ส่ั�งได�ตั้ั�งแตั้่บัดนั่� 
ที่�งส่ถ�บันัฯ ส่�ม�รัถจัดส่่ง
ได�ที่ันัที่่ คุ่าขนสั่่งฟร่ !

สั่่�งก่อน
ขายก่อน

สั่่งก่อน
ช�าระเงินภายหล่ง

สั่�าหร่บัการช�าระเงิน 
ที่่�นัส่�ม�รัถชื่ำ�รัะเงินั
ภ�ยหลังจ�กโรังเรั่ยนัเปีิดเรั่ยนั
ตั้ั�งแตั้่  วิ่นที่่� 16 พั.คุ. 2564
เปี็นัตั้�นัไปี

ก�รัจัดส่่งเงินัค่้�หนัังสื่อ 
ท่ี่�นัส่�ม�รัถชื่ำ�รัะ 
โดยที่�งไปีรัษณ่ย์ธนั�ณัตั้ิ 
โดยส่ั�งจ่�ยในันั�ม
สั่ถาบั่นพั่ฒนาคุุณภาพัวิิชาการ (พัวิ.) 
ปีณ.ดุส่ิตั้ 

หนัังส่ือส่่งค้ืนั โดยที่�งไปีรัษณ่ย์ 
หรัือให�เจ��หนั��ที่่�ฝ่�ยข�ย
เข��ไปีรัับค้ืนัภ�ยหลัง
หรัือจัดส่่งค้ืนัที่�งบรัิษัที่ขนัส่่ง

โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

ทางสถาบันฯ จะจัดส่งหนังสือไปให้ท่าน

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ร้านคุ้ามาตรฐานที่่�วิไป ทีุ่กพื�นัที่่�ค้รัอบค้ลุมที่ั�วัปีรัะเที่ศั 
หรัอืตั้ดิตั้อ่โดยตั้รังที่่�  สั่ถาบัน่พ่ัฒนาคุุณภาพัวิชิาการ (พัวิ.)

เจั้าหน้าที่่�ของสั่ถาบั่นฯ ที่่�ไปีตั้ดิตั้่อกับที่�่นั
2011


