
นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ

โรงเรียน
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตร�โรงเรียน)

สั่งซื้อได้ที่
ร้านค้ามาตรฐานทั่วไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 8 8 5 4 5 1 5 7 5 8 1 5 2

1+2=?
Active
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พัฒนาพัฒนา
อัจฉริยะอัจฉริยะ

New

ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

QQss
ค่านิยมเชิงบวก

วินัยชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ระดับ
อนุบาล

ซีรีส์ 3
NEW

3

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

เล่ม1

New

ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

Alpha Kids

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ค่านิยมเชิงบวก
วินัย

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

ระดับ
อนุบาล

ซีรีส์ 3
NEW

1

2

ค่านิยมเชิงบวก
วินัยชุดกิจกรรม

พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ระดับ
อนุบาล

ซีรีส์ 3
NEW

1
New

ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้
และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สร้างเด็กฉลาด
และรอบรู้

Robotics หลักสูตรใหม่

ในยุค AI และ

ใบสั่งซื้อ 2563

ระดับปฐมวัย

Best

Seller

ชุดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยะ Qs 

(IQ EQ MQ PQ CQ AQ)

มุ่งพัฒนาความฉลาดรอบด้าน

ของเด็กปฐมวัย

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560

และการประเมินตามมาตรฐานหลักสูตร

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยาการคำานวณ 

พัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ

ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ 

4 สาระ

อภินันทนาการอภินันทนาการ ทุกโรงเรียน
เมื่อสั่งซื้อ



ActiveS T MAE

5

ลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพ

ตา

หู

มือ เท้า

ปาก

จมูก

ร่างกายของเรามีอวัยวะใดบ้าง

จุดประสงค์มฐ. 

ประสบการณ์ส�าคัญ

   2, 4, 5, 9, 10

1. สังเกตและส�ำรวจอวัยวะต่ำง ๆ
2. ลงควำมเห็นและอภิปรำยเกี่ยวกับต�ำแหน่งอวัยวะต่ำง ๆ
 ของร่ำงกำย

การใช้
ประสาทสัมผัส

การจับคู่การสังเกต/
การส�ารวจ

การลงความเห็น/
การอภิปราย1.4.2 กำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผล

      กำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ

การสังเกต

เชิงบวก
วินัย

2

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรม

สำาหรับเด็ก

มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์

แบบองค์รวม

ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์

พุทธศักราช 2560

อนุบาล 1 อนุบาล 2

สาระ

บูรณาการ
อนุบาล 1-3

4

ชุด

ICON 
แสดงชุดการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ

ICON BBL 
แสดงทักษะต่าง ๆ

จุดประสงค์ที่แสดงผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง

จัดประสบการณ์
และกิจกรรมบูรณาการ
สตีมศึกษา
(STEAM EDUCATION)

ประสบการณ์สำาคัญ
ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ชื่อเรื่องหรือคำาถามสำาคัญ

มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

กิจกรรมที่ให้เด็กลงมือทำา



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.  เพื่อให้เด็กบอกวิธีการทำาความสะอาดร่างกาย
2.  เพือ่ใหเ้ดก็เชือ่มโยงภาพเหตกุารณก์บัเนือ้เพลงได้

1.  สงัเกตจากการบอกวธิกีารทำาความสะอาดรา่งกาย 
2.  สังเกตจากการเชื่อมโยงภาพเหตุการณ์
 กับเนื้อเพลง
3.  ตรวจผลงานการระบายสภีาพการรกัษาความสะอาด
 ร่างกาย

การประเมินผล

1.  เด็กและครูร้องเพลง “หนูรักสะอาด” ร่วมกัน
2.  เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง 
โดยครูใช้คำาถาม ดังนี้
 -  เด็ก ๆ ทำาความสะอาดร่างกายตามเนื้อเพลง
หรือไม่ (ตอบตามประสบการณ์ของเด็ก)
 -  การทำาความสะอาดร่างกายที่นอกเหนือจาก 
เนื้อเพลงมีอะไรอีกบ้าง (ล้างมือ สระผม ฯลฯ)

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

1.1.3  การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน
 •  การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำาวัน
1.3.1  การปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน
 •  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวัน

เราควรรักษาความสะอาดอย่างไร

การแปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ำา 
คือ วิธีการรักษาความสะอาดร่างกาย

1.  เพลง “หนูรักสะอาด”
2.  ภาพตัดต่อวิธีการทำาความสะอาดร่างกาย  ได้แก่ ภาพการแปรงฟัน การอาบน้ำา 
และการล้างหน้า
3. อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่
4.  ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ ตัวเด็ก อนุบาล 1 เล่ม 1 หน้า 8

1.  ครูแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม และแจกภาพตัดต่อ 
วิธีการทำาความสะอาดร่างกาย (ภาพการแปรงฟัน  
การอาบน้ำา การล้างหน้า) และอธิบายการเล่น จากนั้น 
ให้แต่ละกลุ่มต่อภาพตัดต่อ
2.  เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิธีการทำา 
ความสะอาดร่างกายในเกม โดยครูใช้คำาถาม ดังนี้
 - เกมต่อจิกซอว์มีภาพอะไรบ้าง (แปรงฟัน อาบนำ้า 
ล้างหน้า)
 - เดก็ ๆ  ควรทำาหรอืไม ่อยา่งไร (ทำาทกุวนั วนัละ 3 เวลา)
 - เด็ก ๆ ใช้สิ่งใดทำาความสะอาดร่างกาย
(แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ฯลฯ) โดยแสดงอุปกรณ์ประกอบ 
3.  ครูบอกชื่อการทำาความสะอาดร่างกาย
และขออาสาสมัครหยิบอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กัน 
จากนั้นให้เด็กแสดงท่าทางประกอบ

1.  เดก็และครรูว่มกนัสรปุเกีย่วกบัวธิกีารทำาความสะอาด
รา่งกายวา่ ชว่ยใหร้า่งกายของเราสะอาด ปราศจากเชือ้โรค 
ทำาให้สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2.  ใหเ้ดก็ดภูาพในชดุกจิกรรมพฒันาการเรยีนรูบ้รูณาการ 
ตวัเดก็ อนบุาล 1 เลม่ 1 หนา้ 8 และรอ้งเพลง “หนรูกัสะอาด” 
จากนั้นระบายสีภาพการรักษาความสะอาดร่างกาย

ประสบการณ์สำาคัญ

คำาถาม?

แนวคิด

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

การ
เปรียบเทียบ

การส่งเสริม
ความจ�า

เชิงบวก
วินัย

จุดประสงค์

1.  เพื่อให้เด็กใช้มือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้
2.  เพื่อให้เด็กบอกลักษณะและประโยชน์
 ของมือและนิ้วมือ
3.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ ์
 ระหวา่งมอืกบัตาดว้ยการวาดและการระบายสี

1.  สังเกตจากการสนทนาเกี่ยวกับลักษณะ
 และประโยชน์ของมือ
2.  สังเกตจากการใช้มือแสดงบทบาทสมมุติ
3. ตรวจผลงานการวาดภาพมือของตนเอง
 และการตกแต่งตามจินตนาการ

การประเมินผล

1.  เด็กและครูร้องเพลง “มือของฉัน” ร่วมกัน
2.  ครูถามเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง ดังนี้
 -  มือของเรามีทั้งหมดกี่ข้างและกี่นิ้ว 
(2 ข้าง 10 นิ้ว)
 -  มือของเรามีนิ้วอะไรบ้าง (นิ้วหัวแม่มือ
หรือนิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย)

1.  เด็กและครูใช้มือเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
2.  เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์
ของมือว่า ทำาอะไรได้บ้าง โดยครูใช้คำาถาม ดังนี้
 - มือมีประโยชน์อย่างไรและใช้ทำาอะไรได้บ้าง 
(หยิบ จับสิ่งของ เต้น วาดภาพ ระบายสี ฯลฯ) 
จากนั้นแสดงท่าทางประกอบ
3.   ให้อาสาสมัครออกมาแสดงบทบาทสมมุติ  
โดยใช้มือแสดงท่าทาง เช่น ใช้มือทั้งสองข้างวางแนบหู 
สะบัดไปมาเป็นช้าง หรือชูนิ้วทำาท่าทางเป็นกระต่าย

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
1.  เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์
ของมือและนิ้วมือ รวมทั้งกิจกรรมที่ใช้มือ
2.  ใหเ้ดก็ทำาชดุกจิกรรมพฒันาการเรยีนรูบ้รูณาการ 
ตัวเด็ก อนุบาล 1 เล่ม 1 หน้า 7 จากนั้นวาดภาพมือ
ของตนเองและตกแต่งตามจินตนาการ

1.1.2  การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
 • การเขียนภาพและการเล่นกับสี

มือของฉันรูปร่างอย่างไร

เราใช้มือทำาสิ่งต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น งานศิลปะ

1.  เพลง “มือของฉัน”
2.  สีเทียน
3.  ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ ตัวเด็ก อนุบาล 1 เล่ม 1 หน้า 7 มาฟังเพลง

หนูรักสะอาด
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

  กจิวตัรประจำาวนั

1.3.5  การเล่น

  และทำางาน

  แบบร่วมมือร่วมใจ

1.4.1  การใช้ภาษา

1.4.2  การคดิรวบยอด

  การคดิเชงิเหตผุล

  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
และการจบัคูบ่ตัรคำาศพัท์
กบัอวยัวะทีส่มัพนัธก์นั

การแสดงชาร์ต “อวัยวะ
รบัสมัผสั” การสนทนารว่มกนั
และการบอกหน้าที่
ของอวัยวะต่าง ๆ 

การเล่านิทาน การสนทนา
เกีย่วกบันทิาน การอา่นคำาศพัท์
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)

3

คู่มือครู

อนุบาล 3

คู่มือครู...ช่วยครูอย่างไร

STEP 1

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์

ผังมโนทัศน์แนวคิด สาระที่ควรเรียนรู้
และประสบการณ์สำาคัญ

การบูรณาการสตีมศึกษา
ตามศาสตร์ต่าง ๆ

ICON 
แสดงทักษะ EF 
และ BBL

ระบุสื่อการเรียนรู้
เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม

แนวการจัดกิจกรรม
และประสบการณ์
ที่มีขั้นตอนที่มีระบบ
และครบถ้วน

STEP 3

ประเมินผล

STEP 2

ขั้นตอนการสอน

ชุดกิจกรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจ

ฟรี

สำาหรับครูผู้สอน

DVD

แค่สแกน

รับชมได้ทันที!!

ใช้ควบคู่กับ

มี นิทาน

เพลง

คำาคล้องจอง

ปริศนาคำาทาย

สอนให้ง่าย...ตาม STEP
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Alpha Kids

NEW SERIES 3

ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำานวณ Coding

ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งการบอกความหมาย

ของคำาศัพท์ ประโยค และบทสนทนาง่าย ๆ ในชีวิตประจำาวัน

และอยู่ ในบริบทที่เด็กคุ้นเคย

เน้นการเรียนรู้ภาษาที่สัมพันธ์กับโลกรอบตัว เรียนรู้การออกเสียง 

ความหมายของคำาศัพท์ การใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจำาวัน

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ การคำานวณ 

การใช้เหตุผล

PQ
ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น 
มีีความมั่นใจในการเคลื่อนไหว
ที่ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

ความสามารถในการรับรู้ 

เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น

ความประพฤติดี 
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
มีคุณธรรม จริยธรรม

การปรับตัวในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ความมานะ อดทน 
แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน

ความสามารถในการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ
หรือแนวคิดใหม่

Qs

พัฒนา

อัจฉริยะ

พัฒนาทักษะ

ความสามารถ

รอบด้าน

Qs

พัฒนา

อัจฉริยะ

พัฒนาทักษะ

ความสามารถ

รอบด้าน

Qs

พัฒนา

อัจฉริยะ

พัฒนาทักษะ

ความสามารถ

รอบด้าน

5

พัฒนาพัฒนา
อัจฉริยะอัจฉริยะ

New

ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้

และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

QQss
ค่านิยมเชิงบวก

วินัยชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ ระดับ

อนุบาล

ซีรีส์ 3
NEW

3

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

1

มฐ. 2, 3, 5, 9, 10, 12 

จุดประสงค์ บอกทิศทางของต�าแหน่งสัตว์แต่ละชนิดได้

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.4.2 (3) การบอกและแสดงต�าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่าง ๆ ด้วยการกระท�า 

       ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ

สังเกตภาพสัญลักษณ์และสนทนาร่วมกัน

เขียน      ล้อมรอบภาพสัญลักษณ์ที่อยู่ในป้ายบอกทางที่ก�าหนด

ไปเที่ยวสวนสัตว์

11

มฐ. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 

จุดประสงค์ พูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม

ประสบการณ์ส�าคัญ 1.2.4 (1)  กำรพูดสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

ห้องนอนของหนู

สนทนาร่วมกันและระบายสีภาพใน      ของภาพที่รู้สึกชอบและ     ของภาพ

ที่รู้สึกไม่ชอบ

37

PQ

มฐ. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 
จุดประสงค์ บอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัยได้ประสบการณ์ส�าคัญ 1.1.4 (3)  การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย

เล่นเครื่องเล่นอย่างไร
เขียน  ใน      ของภาพการเล่นเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเขียน  ใน       
ของภาพการเล่นเครื่องเล่นที่ไม่ปลอดภัย

27

มฐ. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 
จุดประสงค์ รู้จักกำรเก็บออมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ประสบการณ์ส�าคัญ 1.3.1 (2)  กำรปฏิบัติตนตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ระบายสีภาพการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเก็บออม

สังเกตภาพและฟังข้อความจากครู แล้วสนทนาร่วมกัน

น�าเงินไปท�าอะไรดีนะ

คุณแม่ให้เงินมา 15 บาท
จะเอาไปท�าอะไรดีนะ

11

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 
จุดประสงค์ ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพต่อเติมและระบายสีตามแบบได้
ประสบการณ์ส�าคัญ 1.4.3 (1)  การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน

วาดต่อเติมสัตว์

ลากเส้นตามรอยเส้นสีเทาและวาดภาพต่อเติมให้เหมือนแบบ แล้วระบายสีภาพ

37

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12 
จุดประสงค์ รู้จักวิธีกำรแก้ปัญหำ โดยเลือกเส้นทำงที่เหมำะสมประสบการณ์ส�าคัญ 1.4.2 (3)  กำรบอกและแสดงต�ำแหน่ง ทิศทำง และระยะทำงของสิ่งต่ำง ๆ ด้วยกำรกระท�ำ  

               ภำพวำด ภำพถ่ำย และรูปภำพ

เขียน      ล้อมรอบภาพสุนัข

เขียนเส้นทางพาสุนัขไปหาน้องนุช โดยเขียน                  ใน     

พาสุนัขกลับบ้าน

สุนัขของน้องนุชหายไปจากบ้าน เพื่อน ๆ ช่วยกันสังเกตซิว่าสุนัขของน้องนุชซ่อนอยู่ที่ไหน

เพื่อน ๆ ช่วยออกแบบเส้นทางที่ 2 เพื่อพาสุนัขกลับไปหาน้องนุช โดยไม่ผ่านบ่อน�้าหน่อยค่ะ

เส้นทางที่ 1

เล่ม1

New

ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้

และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

Alpha Kids

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ค่านิยมเชิงบวก
วินัย

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

ระดับ
อนุบาล

ซีรีส์ 3
NEW

1

IQ

PQ

MQ CQ
EQ

AQมุ่งพัฒนา

ความฉลาดรอบด้าน

ของเด็กปฐมวัย

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



จับคู่ภาพกับตัวเลขแสดงค่าของจำานวนได้อย่างถูกต้อง

สาระที่ควรเรียนรู้

คณิตศาสตร์ : นับจำานวน ๐-๙

 •  ตัวเลขฮินดูอารบิก 0-9

 •  ตัวเลขไทย ๐-๙

ธรรมชาตริอบตวั :  สตัวช์นดิตา่ง ๆ  เชน่ จงิโจ ้ปลา แมว 

ปู ตั๊กแตน ผีเสื้อ ผึ้ง เต่าทอง แมลงปอ

ประสบการณ์สำาคัญ

ด้านร่างกาย

1.1.1  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่

  •  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

ด้านอารมณ์-จิตใจ

1.2.4  การแสดงออกทางอารมณ์ 

  •  การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

ด้านสังคม

1.3.5  การเล่นและทำางานแบบร่วมมือร่วมใจ

  •  การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ด้านสติปัญญา

1.4.2  การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 

  การตัดสินใจและแก้ปัญหา

  •  การนับและแสดงจำานวนของสิ่งต่าง ๆ 

   ในชีวิตประจำาวัน

1. ครขูออาสาสมคัรเดก็ 2 คน ออกมาหนา้ชัน้และใหเ้ดก็ 

 จำาแนกบัตรตัวเลขฮินดูอารบิก 0-9 และตัวเลขไทย 

 ๐-๙ ในกล่องที่ครูใส่รวมกัน จากนั้นครูถามเด็กว่า 

นับจำ�นวน ๐-๙

มาตรฐานที่  2, 3, 5, 8, 9, 10, 12

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมและประสบการณ์

 “บตัรตวัเลขในกลอ่งมแีบบใดบา้ง” (ตวัเลขฮนิดอูารบกิ 

 และตัวเลขไทย) “บัตรตัวเลขเหล่านี้มีตัวเลขใดบ้าง”  

 (เด็กและครูร่วมกันออกเสียงตัวเลขศูนย์ถึงเก้า)  

 จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “เลข 0-9 เราเรียกว่า  

 เลขฮินดูอารบิก เป็นตัวเลขที่ใช้ทั่ว ๆ ไป รวมถึง 

 ประเทศอื่น ๆ ส่วนตัวเลขไทย ๐-๙ เราใช้เฉพาะ 

 ในประเทศไทยของเราเท่านั้น”

2.  ครูนำากระเป๋าผนังแขวนที่หน้าชั้นบริ เวณที่ เด็ก 

 เห็นชัดเจนและนำาบัตรภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มี 

 จำานวนแตกต่างกัน (จิงโจ้ 1 ตัว ปลา 2 ตัว แมว 3 ตัว  

 ปู 4 ตัว ตั๊กแตน 5 ตัว ผีเสื้อ 6 ตัว ผึ้ง 7 ตัว เต่าทอง  

 8 ตัว  และแมลงปอ 9 ตัว) มาแสดงให้เด็กดู 

 จากนั้นสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับชื่อและลักษณะ

3.  ครูนำาบัตรภาพสัตว์ทีละชนิดใส่ในกระเป๋าผนัง 

 และให้ เด็กนับจำานวนพร้อมกัน จากนั้นครูขอ 

 อาสาสมคัรหยบิบตัรตวัเลขฮนิดอูารบกิและตวัเลขไทย 

 มาวางในกระเป๋าผนังให้สัมพันธ์กับจำานวนบัตรภาพ 

 สัตว์ (ทำาจนครบทุกจำานวน)

12

การสังเกต การแก้ปัญหาการจับคู่

ลากเส้นโยงภาพสัตว์กับตัวเลขแสดงค่าของจำานวนให้สัมพันธ์กัน

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12 

จุดประสงค์ จับคู่ภาพกับตัวเลขแสดงค่าของจ�านวนได้อย่างถูกต้อง
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๓
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Brain-based 

Learning
เศรษฐกิจพอเพียง วินัยเชิงบวก

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

1.  สังเกตจากการจับคู่บัตรตัวเลขกับบัตรภาพสัตว์

2.  ตรวจผลงานการลากเสน้โยงภาพสตัวก์บัตวัเลขแสดงคา่ 

 ของจำานวนให้สัมพันธ์กัน

4.  ให้เด็กทำาชุดพัฒนาคณิตศาสตร์ เล่ม 2 หน้า 12-13  

 ครูถามเด็กว่า “ภาพสัตว์ที่เด็ก ๆ เห็นมีอะไรบ้าง”  

 (เชน่ จงิโจ ้ป ูปลา) ใหเ้ดก็นบัจำานวนสตัวแ์ตล่ะชนดิวา่ 

 มีจำานวนเท่าไร จากนั้นให้เด็กลากเส้นโยงภาพสัตว์ 

 กับตัวเลขแสดงค่าของจำานวนให้สัมพันธ์กัน

การประเมินผล

Brain-based Learning

การสังเกต

การสังเกต

เด็กสังเกตจำานวนจากภาพสัตว์

กับตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย

1.  บัตรตัวเลขฮินดูอารบิก 0-9 และตัวเลขไทย ๐-๙

2.  กล่องใส่บัตรตัวเลข

3.  กระเป๋าหนัง

4.  บัตรภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีจำานวนแตกต่างกัน

 (จิงโจ้ 1 ตัว ปลา 2 ตัว แมว 3 ตัว ปู 4 ตัว ตั๊กแตน  

 5 ตวั ผเีสือ้ 6 ตวั ผึง้ 7 ตวั เตา่ทอง 8 ตวั และแมลงปอ  

 9 ตัว)

5.  ชุดพัฒนาคณิตศาสตร์ เล่ม 2 หน้า 12-13

สื่อการเรียนรู้

13

การสังเกต การแก้ปัญหาการจับคู่

ลากเส้นโยงภาพสัตว์กับตัวเลขแสดงค่าของจำานวนให้สัมพันธ์กัน

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12 

จุดประสงค์ จับคู่ภาพกับตัวเลขแสดงค่าของจ�านวนได้อย่างถูกต้อง
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5

8

6

9 

7 

๘

๕

๖

๙

๗

การจับคู่

การจับคู่

เด็กจับคู่ภาพสัตว์กับตัวเลขที่สัมพันธ์กัน

การแก้ปัญหา

เดก็เลอืกคำาตอบทีด่ทีีส่ดุในการตอบคำาถาม

เกี่ยวกับจำานวนที่สัมพันธ์กันการแก้ปัญหา

 ครูอาจนำาสื่อ “ฝึกจับคู่ตัวเลขมหาสนุก” ของ พว.  

มาให้เด็กทบทวน หลังจากการทำากิจกรรม “นับจำานวน 

๐-๙” โดยใหเ้ดก็ฝกึนบัจำานวนภาพผกัและผลไมบ้นแผน่ตวัเลข 

ให้ถูกต้องเพื่อทบทวนการนับจำานวนให้คล่อง เมื่อเด็ก

คล่องแล้ว ครูอาจจะแนะนำาเครื่องหมายคณิตศาสตร์ 

ตามลำาดับขั้น

การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป HighScope

จำ นวนน่ารู้
การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย

และคำ�เพื่อแสดงค่าของจำ�นวน�
0,�๐�ศูนย์�

111

กิจกรรม

และประสบการณ์
สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล

การจัดการเรียนรู้

แบบไฮสโคป

5

เพื่อเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 Alpha Kids

Coding Unplugged

พัฒนาอัจฉริยะ 6 Qs

พัฒนาภาษาไทย พัฒนาคณิตศาสตร์

พัฒนาการเขียนให้เป็นลำาดับขั้นมากขึ้น 

โดยเริ่มด้วยการฝึกเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้น

พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 

และประโยค ปูพื้นฐานการอ่าน การเขียนในระดับประถมศึกษา

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดคำานวณ โจทย์ปัญหาการบวก-ลบ

ในสถานการณ์จริง

ปูพื้นฐานทักษะการคิดคำานวณเพื่อแก้ปัญหาเด็กคิดคำานวณไม่เป็น

1
ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้

และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

New

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

ระดับ
อนุบาล

ซีรีส์ 3
NEW

1
ชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ค่านิยมเชิงบวก
วินัย

4

พัฒนาพัฒนา
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์

ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมตัวบ่งชี้

และสภาพที่พึงประสงค์ พร้อมการประเมินเชิงมิติคุณภาพ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

New

ชื่อ          ชั้น

โรงเรียน

ชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้

ค่านิยมเชิงบวก
วินัย

ซีรีส์ 3
NEW

ระดับ
อนุบาล2

 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

สำาหรับครูผู้สอน
FREE

ชุดที่ได้รับก�รยอมรับจ�กครูอนุบ�ลทั่วประเทศ 
ม�กว่� 30 ปี ชุดเดียวในเมืองไทยที่มีขั้นตอน
ก�รจัดกิจกรรมและประสบก�รณ์ที่ชัดเจนที่สุด

กิจกรรมนี้ใช้แนวคิดก�รจัดก�รเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นของสมอง
(Brain-based Learning)

หนังสือคู่มือ 
สำาหรับครูผู้สอน

1

DVD คู่มือ

สำาหรับครูผู้สอน

2

สอนให้ง่าย...ตาม STEP

ชื่อเรื่อง
จุดประสงค์
การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้

Icon BBL

การเรียนรู้
แบบไฮสโคป

QR CODE

สื่อการเรียนรู้ลำาดับขั้นตอน
การทำากิจกรรม

ประสบการณ์สำาคัญ

STEP 1

STEP 3

ประเมินผล

STEP 2

ขั้นตอนการสอน
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มฐ. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12    

จุดประสงค์	 1.	ตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับกระบวนก�รทด
ลองก�รเกิดกล�งวัน	กล�งคืน

 2.	ทดลองและอภิปร�ยเกี่ยวกับก�รทดลองก�รเกิด
กล�งวัน	กล�งคืน

ประสบการณ์สำาคัญ		 1.4.4	 (2)	 ก�รตั้งคำ�ถ�มในเรื่องที่สนใจ

1111
การเรียง
ลำาดับ

การเรียง
ลำาดับ

การสังเกตการสังเกต
/

เขียนตัวเลข	1,	2,	3	และ	4	ใน					ต�มลำ�ดับขั้นต
อนก�รทดลอง

ก�รเกิดกล�งวัน	กล�งคืน

ทดลอง

บันทึกและสรุปผล

ตั้งคำ�ถาม

ตั้งสมมุติฐาน
(คิดคำ�ตอบล่วงหน้า)

กลางวัน กลางคืนเกิดจากอะไร

6

NEWNEW
หลักสูตร

ใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำาหรับเด็กปฐมวัย

พิเศษ
สำาหรับครูผู้สอน

คู่มือการจัดกิจกรรม

บูรณาการสะเต็มศึกษา

DVDคู่มือ

สำาหรับครูผู้สอน+

ชุด

การเรียนรู้

EDUCATION)

(STEM 

สะเต็มศึกษา 

บูรณาการ

เด็กเรียนรู้

ผ่านกระบวนการ

ทางวิ

ทยาศาสตร์ รู้

จักสังเกต 

ตั้งคําถาม

เด็กได้มีโอกาสสํารวจ

มีทักษะกระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สร้างกระบวนการเรียนรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์

แก่เด็กปฐมวัย

เทคโนโลยีที่ช่วยอำานวยความสะดวกแก่

ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

เสมือนห้องทดลองจำาลอง

ตัวอย่างกิจกรรม
“กลางวัน กลางคืน
เกิดขึ้นได้อย่างไร”



1

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
ประสาทสัมผัส

การส่งเสริม
ความจ�า

การส่งเสริม
ความจ�า

นับจำ�นวนภ�พต�มที่กำ�หนดและเติมตัวเลขแสดงจำ�นวนใน	 					ใหถ้กูตอ้ง

1-5 มีค่าเท่าไหร่

นับป�กเปล่�	1-5	และเขียนตัวเลขฮินดูอ�รบิกแสดงจำ�นวน

มฐ. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12     
จุดประสงค์ 1. นับและรู้ค่าของจำานวนและตัวเลขแสดงจำานวน 1-5
	 2. เขียนตัวเลขแสดงจำานวนตามค่าของตัวเลข
ประสบการณ์ส�าคัญ  1.4.2 (8)		การนับและแสดงจำานวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน

21 43 5

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจํําวัน
ในห้องเรียนของเด็ก ๆ มีสิ่งต่าง ๆ อยู่รอบตัว
เช่น แก้วนำา้ ดนิสอ พูก่นั ซึง่มจีำานวนแตกต่างกนั

= = = = =

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำาคัญ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผล

176

แนวการจัดกิจกรรม

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำาคัญ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผล

177

แนวการจัดกิจกรรม

31

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
ประสาทสัมผัส

แม่สีมี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน 
เพื่อน ๆ ช่วยคิดหน่อยว่า ถ้านำ แม่สีมาผสมกัน

จะเกิดเป็นสีอะไรบ้าง

การใช้
เหตุผล
การใช้
เหตุผล
การใช้
เหตุผล

/

คาดคะเน ผลการทดลอง

เปลี่ยนเป็นสีอะไร

มฐ. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12    
จุดประสงค์	 1.	สังเกตและสำารวจลักษณะของแม่สี
	 2.	คาดคะเนและทดลองเกี่ยวกับการผสมสีของแม่สี
ประสบการณ์สําคัญ		 1.4.4	 (3)	การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำาตอบของข้อสงสัยต่าง	ๆ

ทดลองผสมสีจากแม่สี	แล้วระบายสีภาพ					ที่ตรงกับการคาดคะเน
และผลการทดลอง

ตัวบ่งชี้

มาตรฐาน

กิจกรรม เปลี่ยนเป็นสีอะไรหน่วย หนูน้อยช่างสำารวจ

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

	 	 3	 3	 3	 3	 	 	 3	 3	 3	 	 3

3.2 4.1

3.2.1 4.1.1

5.4

5.4.1

2.2

2.2.2

8.1

8.1.1

9.1, 9.2

9.1.1, 
9.2.2

10.1

10.1.1

12.1, 12.2

12.1.2, 
12.2.1

สภาพที่
พึงประสงค์

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์สำาคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวการจัดกิจกรรม

สาระสำาคัญ :  แม่สีมี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง 
และสีน้ำ�เงิน เมื่อนำ�แม่สีม�ผสมกันในอัตร�ส่วนที่เท่�กัน 
จะทำ�ให้เกิดสีใหม่ เช่น สีแดง+สีเหลือง = สีส้ม, สีเหลือง
+สีน้ำ�เงิน = สีเขียว, สีน้ำ�เงิน+สีแดง = สีม่วง 1.  เพื่อให้เด็กสังเกตและสำ�รวจลักษณะของแม่สี

2.  เพื่อให้เด็กค�ดคะเนและทดลองเกี่ยวกับก�รผสมสี 
 ของแม่สี

คำาถาม  เปลี่ยนเป็นสีอะไร

ด้านร่างกาย :
1.1.2  ก�รใช้กล้�มเนื้อเล็ก
 (2)  ก�รเขียนภ�พและก�รเล่นกับสี
ด้านอารมณ์-จิตใจ :
1.2.2  ก�รเล่น
 (2)  ก�รเล่นร�ยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
ด้านสังคม :
1.3.5  ก�รเล่นและทำ�ง�นแบบร่วมมือร่วมใจ
 (1)  ก�รรว่มสนทน�และแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็
ด้านสติปัญญา :
1.4.2 ก�รคิดรวบยอด ก�รคิดเชิงเหตุผล 
 ก�รตัดสินใจและแก้ปัญห�
 (1)  ก�รสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
  ก�รเปลี่ยนแปลง และคว�มสัมพันธ์
  ของสิ่งต่�ง ๆ โดยใช้ประส�ทสัมผัส
  อย่�งเหม�ะสม

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อก�รเรียนรู้และก�รแสวงห�คว�มรู้
 (3)  ก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้เพื่อค้นห�คำ�ตอบ 
  ของข้อสงสัยต่�ง ๆ

 สาระวิทยาศาสตร์  : วิทย�ศ�สตร์ก�ยภ�พ/แม่สีมี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำ�เงิน เมื่อผสมกัน
   จะเกิดสีใหม่หล�ย ๆ สี
 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ : ทักษะก�รสังเกต ทักษะก�รพย�กรณ์  
 จิตวิทยาศาสตร์ : คว�มสนใจใฝ่รู้ ก�รร่วมแสดงคว�มคิดเห็นและยอมรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น

ขั้นนำา
 ให้เด็กสังเกตสิ่งของต่�ง ๆ รอบตัวว่� มีสีอะไร  
จ�กนั้นนำ�ข้อมูลม�สนทน�ร่วมกัน (เช่น ผ้�ม่�นสีชมพู 
เสื้อนักเรียนสีข�ว) โดยให้เด็กระดมคว�มคิดว่� นอกจ�ก 
สีจ�กสิ่งต่�ง ๆ เด็ก ๆ รู้จักสีจ�กแม่สีอะไรบ้�ง

ขั้นสอน
1.  ใหเ้ดก็สงัเกตและสำ�รวจน้ำ�ในแกว้ทีม่สีตี�่ง ๆ  (สแีดง  
 สเีหลอืง สนี้ำ�เงนิ) จ�กนัน้สนทน�เกีย่วกบัสทีีเ่ดก็เหน็ 
 โดยครแูนะนำ�ใหเ้ดก็รูจ้กัแมส่แีละอธบิ�ยว�่ แมส่ ีคอื 
 สีที่เมื่อเร�นำ�ม�ผสมกันจะเกิดสีใหม่

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
เหตุผล
การใช้
เหตุผล
การใช้
เหตุผล

/

สาระที่ควรเรียนรู้ : สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

1.  สิ่งของต่�ง ๆ รอบตัว
2.  น้ำ�ในแก้วใส ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำ�เงิน
3.  อุปกรณ์ในก�รทดลอง (สีผสมอ�ห�ร ได้แก่ สีแดง  
 สีเหลือง สีน้ำ�เงิน แก้วใส น้ำ�เปล่� ช้อน ผ้�เช็ดมือ)
4.  แผ่นช�ร์ตก�รผสมสี (สีแดง+สีเหลือง สีเหลือง 
 + สีน้ำ�เงิน สีน้ำ�เงิน+สีแดง)
5.  แบบบันทึกข้อมูล 
6.  ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
 สำ�หรับเด็กปฐมวัย อนุบ�ล 1 เล่ม 2 หน้� 31

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

ขั้นสรุป
 เด็กและครูสรุปร่วมกันเกี่ยวกับแม่สีว่� จ�กแม่สี 3 สี  

(สีแดง สีเหลือง สีน้ำ�เงิน) ถ้�เร�นำ�ม�ผสมกันในสัดส่วน 

ที่เท่�กันก็จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 9 สี

การเพิ่มความท้าทายของกิจกรรม

 ครูอ�จจะกำ�หนดสีให้เด็ก เช่น สีม่วง จ�กนั้นให้เด็ก

ค�ดคะเนและทดลองว�่ สใีดทีผ่สมกนัแลว้จะไดเ้ปน็สมีว่ง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 ในระหว�่งทีเ่ดก็ผสมส ีครแูนะนำ�ว�่ ใหเ้ดก็คอ่ย ๆ  เท

เพื่อป้องกันไม่ให้สีกระเด็นเลอะเทอะ

1.  สั ง เกตจ�กก�รมีส่ วนร่ วมในก�รทำ�กิจกรรม 
 และก�รสนทน�เกี่ยวกับลักษณะของแม่สี
2.  ตรวจผลง�นก�รระบ�ยสีภ�พ      ที่ตรงกับ
 ก�รค�ดคะเนและผลก�รทดลอง

การประเมินผล

ICON การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำางาน
ของสมอง Brain-based learning (BBL)

เด็กบอกลักษณะของแม่สีได้

เด็กใช้ประส�ทสัมผัสในก�รทดลอง 
ก�รผสมสีจ�กแม่สี

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
เหตุผล
การใช้
เหตุผล
การใช้
เหตุผล

2.  ครูถ�มเด็กว่� “ถ้�นำ�แม่สีม�ผสมกันต�มแผ่นช�ร์ต 
 ที่กำ�หนดให้ (สีแดง+สีเหลือง สีเหลือง+สีน้ำ�เงิน  
 สีน้ำ�เงิน+สีแดง) สีที่ได้จะเป็นสีอะไร” จ�กนั้นให้เด็ก 
 บนัทกึผลก�รค�ดคะเนคำ�ตอบในชดุกจิกรรมวทิย�ศ�สตร์
 และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย อนุบ�ล 1 เล่ม 2 
 หน้� 31
3.  ครูขออ�ส�สมัครทีละ 1 คน ออกม�ผสมสี  
 ต�มแผน่ช�รต์ทีก่ำ�หนด จ�กนัน้สงัเกตก�รเปลีย่นแปลง
 และบนัทกึผลก�รทดลองในชดุกจิกรรมวทิย�ศ�สตร ์
 และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย อนุบ�ล 1 เล่ม 2  
 หน้� 31 โดยครูถ�มเด็กว่� “แม่สีที่นำ�ม�ผสมกัน 
 เปลี่ยนเป็นสีอะไรบ้�ง” (สีส้ม สีเขียว สีม่วง)
4.  ครูแบ่งเด็กเป็น 4-5 กลุ่ม และให้เด็กเลือกสี  
 ในก�รผสมสีอย่�งอิสระ จ�กนั้นให้เด็กบอกสีที่ได้ 
 จ�กก�รผสมสี (เช่น สีส้ม+สีแดง = สีส้มแดง)
5.  เด็กและครูลงคว�มเห็นและอภิปร�ยร่วมกัน  
 โดยบันทึกในแบบบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีที่ช่วยอำ�นวย
คว�มสะดวกแก่ครูผู้สอน

ในก�รจัดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์

เปลี่ยนเป็นสีอะไร

การ
ทดลอง

พร้อมพิมพ์ใบงาน
และแบบบันทึกในCD

7

NEWNEW
คณิตศาสตร์

สำาหรับเด็กปฐมวัย
ชุด

เด็กปฐมวัย

เพื่อพัฒนาLearning)

(Brain-basedของสมอง

ที่สอดคล้องกับการทำางาน

โดยใช้การจัดการเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิ

ตศาสตร์เพื่อปูพื้นฐาน

ความคิ
ดรวบยอดทางคณิ

ตศาสตร์

พัฒนาสาระ ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้จาก

การปฏิบัติและลงมือทํา

ครบถ้

วนทั้งคู่มือสําหรับครู
และชุดกิ

จกรรมสําหรับเด็ก

สอนให้ง่าย...ตาม STEP

มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 

สภาพที่พึงประสงค์

ประสบการณ์สำาคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวการจัดกิจกรรม

QR CODE
ช่วยครู
จัดกิจกรรม

STEP 1

STEP 3

ประเมินผล

STEP 2

ขั้นตอนการสอน



การคิดสร้างสร
รค

์การคิดสร้างสร
รค

์ การใชป้ระสาทส
ัมผ

ัสการใชป้ระสาทส
ัมผ

ัส

13

รุ้งแสนสวย

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11

จุดประสงค์
	 1.	 รู้จักลักษณะและสีของรุ้ง	
	 2.	 พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยการติดปะ

ประสบการณ์สำาคัญ
	1.1.2	 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
	1.4.3	 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ขั้นตอน

	 1.	 ฉีกกระดาษสีต่าง	ๆ	เป็นชิ้นเล็ก	ๆ

 2. ทากาวที่กระดาษสีและติดลงบนภาพรุ้ง

วัสดุอุปกรณ์
	 1.	 แบบรูปรุ้ง	 		
	 2.	 กระดาษสีม่วง	คราม	นํ้าเงิน	เขียว
เหลือง	ส้ม	แดง
	 3.	 กาว	 	
	 	4.	 ผ้าเช็ดมือ	

ติดปะภาพรุ้ง

35
การคิดสร้างสร

รค
์การคิดสร้างสร

รค
์

การใชป้ระสาทส
ัมผ

ัสการใชป้ระสาทส
ัมผ

ัส

การสังเกตการสังเกต

กรอบรูปให้เพื่อน

มฐ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12

จุดประสงค์
 1. รู้จักแสดงความรักต่อเพื่อนด้วยการทำา
กรอบรูปให้เพื่อน
 2. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสาน 
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยการวาดภาพ  
การระบายสี การติดปะและการปั้น

ประสบการณ์สำาคัญ
 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
 1.3.2 การดแูลรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ขั้นตอน
 1. วาดภาพระบายสอีอกแบบลวดลายกรอบรปู
 2. ตดักระดาษลงัเปน็รปูสีเ่หลีย่มและเจาะรู
ตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยม
 3. ฉีกกระดาษสีเป็นชิ้นเล็ก ๆ และทากาว
บนกระดาษลัง แล้วนำากระดาษสีมาติด
 4. ปัน้ดนินำา้มนัเปน็ภาพตา่ง ๆ  และทากาว
ติดบนกระดาษลัง

วัสดุอุปกรณ์
 1. แบบรูปกรอบรูป 2. ดินสอ 
 3. สีไม้ 4. กระดาษลัง 
 5. ดินนำ้ามัน 6. กระดาษสตีา่ง ๆ  
 7. กาว 8. ผ้าเช็ดมือ

ออกแบบลวดลายกรอบรูปจากกระดาษลังและดินนำ้ามัน แล้วนำาไปประดิษฐ์

กระบวนการออก
แบ

บ

New
หลักสูตรให

ม่

8

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำาคัญ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผลแนวการจัดกิจกรรม
สาระศิลปะ
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ตัวบ่งชี้

มาตรฐาน
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สภาพที่
พึงประสงค์

สาระศิลปะ

ประสบการณ์สำาคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
2.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ 
 ระหว่างมือกับตาด้วยการวาดภาพ การระบายสี  
 และการสร้างชิ้นงาน

ด้านร่างกาย :
1.1.2  การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
 (5)  การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด 
  การปะ และการร้อยวัสดุ 
ด้านอารมณ์-จิตใจ :
1.2.1  สุนทรียภาพ ดนตรี
 (6)  การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
ด้านสังคม :
1.3.5  การเล่นและทำางานแบบร่วมมือร่วมใจ
 (2)  การเล่นและทำางานร่วมกับผู้อื่น

	 สาระศิลปะ		:	 การสร้างงานศิลปะ โดยการวาดภาพระบายสีในภาพวงกลมและการร้อยเชือกลงในรูที่เจาะ
   เพื่อนำาไปแขวนตกแต่งห้องเรียน

	 	 3	 3	 3	 3	 3	 	 3	 3	 3	 3	 3

3.2 4.1

3.2.2 4.1.1

5.4 6.2

5.4.1 6.2.1

2.2

2.2.3

8.1

8.1.1

9.1

9.1.2

10.1 11.1

10.1.1 11.1.1

12.1

12.1.2

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์

ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

1. อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง 
ลักษณะ และขนาดของ

สิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. บอกความรู้สึก
ที่มีต่อธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

3. มีทักษะพื้นฐาน
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างงานทัศนศิลป์

4. สร้างงานทัศนศิลป์
โดยการทดลองใช้สี 
ด้วยเทคนิคต่างๆ

5. วาดภาพระบายสี
ภาพธรรมชาติ

ตามความรู้สึกของตนเอง

สาระสำาคัญ : วงกลมเป็นรูปเรขาคณิต เราสามารถนำา
รปูวงกลมมาสรา้งเปน็งานศลิปะได ้เชน่ นำามาวาดภาพระบายส ี
นำามาร้อยสานหรือวาดภาพต่อเติมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้

ด้านสติปัญญา :
1.4.3  จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 (3)  การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง
  จากวัสดุที่หลากหลาย

สาระที่ควรเรียนรู้	:	สิ่งต่าง	ๆ	รอบตัวเด็ก

หน่วย หนูน้อยช่างสำารวจ กิจกรรม ร้อยสานเรขาคณิต

แนวการจัดกิจกรรม

กำาหนดเป้าหมาย
 ถา้ตอ้งการสรา้งชิน้งานเพือ่นำามาแขวนตกแตง่หอ้งเรยีน
ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้าง 
ขั้นนำา
1.  ครูใช้นิ้วลากกลางอากาศเป็นรูปวงกลมและให้เด็ก 
 ทายวา่ ภาพทีค่รลูากนัน้คอืภาพอะไร จากนัน้สนทนา 
 ร่วมกัน โดยครูใช้คำาถาม ดังนี้
 •  เดก็ ๆ  คดิวา่ ภาพทีค่รลูากนัน้คอืภาพอะไร (วงกลม)

สถานการณ/์ชิน้งาน : การสรา้งชิน้งานศลิปะตกแตง่หอ้งเรยีน

บูรณาการการออกแบบ

3 3 3 3

การคิดสร้างสร
รค

์การคิดสร้างสร
รค

์ การใชป้ระสาทส
ัมผ

ัสการใชป้ระสาทส
ัมผ

ัส

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำาคัญ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผลแนวการจัดกิจกรรม
สาระศิลปะ
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 ทดสอบและปรับปรุง
1.  ให้เด็กนำาเสนอผลงาน โดยการเล่าเรื่องจากภาพ  
 จากนั้นครูบันทึกคำาพูดของเด็ก 
2.  ให้เด็กนำาผลงานของตนเองไปแขวนตกแต่งห้องเรียน 

ขั้นสรุป
 เดก็และครสูรปุรว่มกนัเกีย่วกบักจิกรรมรอ้ยสานเรขาคณติ 
จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า วงกลมเป็นรูปเรขาคณิต  
เราสามารถนำารูปวงกลมมาสร้างเป็นงานศิลปะได้ เช่น  
นำามาวาดภาพระบายส ีนำามารอ้ยสานหรอืวาดภาพตอ่เตมิ 
เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน 
การทำากิจกรรมศิลปะและการนำาเสนอผลงานศิลปะ

2.  ให้เด็กใช้นิ้วลากกลางอากาศเป็นรูปวงกลมพร้อม ๆ  กัน
 จากนั้นสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวว่า 
 มีอะไรที่มีรูปร่างเป็นวงกลมบ้าง เช่น ลูกบอล  
 นาฬิกาแบบแขวน
ขั้นสอน
1.  ครู เตรียมกระดาษร้อยปอนด์ตัดเป็นรูปวงกลม  
 จากนั้นครูชูให้เด็กดูและถามเด็กว่า “ถ้าครูต้องการ 
 นำาวงกลมแผ่นนี้มาแขวนตกแต่งห้องเรียนของเรา  
 เด็ก ๆ คิดว่า ครูจะต้องทำาอย่างไร” จากนั้นให้เด็ก 
 แสดงความคิด เห็นอิสระ เช่น ต้องวาดภาพ 
 และระบายสี แล้วผูกเชือกหรือร้อยเชือก
2.  ครูขออาสาสมัคร 1 คน ออกมาวาดภาพและระบายสี
 ลงบนกระดาษวงกลม จากนั้นให้อาสาสมัครเล่าเรื่อง
 จากผลงานให้เพื่อนฟัง
3.  ครูเจาะรูบนกระดาษรูปวงกลมและนำาเชือกมาให้เด็ก 
 สังเกต จากนั้นสนทนาร่วมกัน โดยครูใช้คำาถาม ดังนี้
 •  สิ่งที่ครูนำามาคืออะไร (เชือก)
 •  เด็ก ๆ คิดว่า ครูจะนำาเชือกมาทำาอะไร (ให้เด็ก
  ตอบอิสระ เช่น นำามาร้อยรูปวงกลมเพื่อนำาไป 
  แขวนตกแต่งห้องเรียน)
  จากนั้นครูร้อยเชือกลงในรูที่เจาะ เมื่อเสร็จแล้ว 
  ครูนำาผลงานไปแขวนตกแต่งห้องเรียนให้เด็กดู
4.  ครูชักชวนเด็ก ๆ ว่า “วันนี้ เราจะมาทำากิจกรรม 
 ร้อยสานเรขาคณิต”
 รวบรวมข้อมูล
1. ให้เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
 ในการสร้างชิ้นงานมีอะไรบ้าง
2.  ให้เด็กสังเกตวัสดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาให้ ได้แก่  
 สีไม้ เชือก กรรไกร ที่เจาะกระดาษ
 การออกแบบวางแผนสร้างและปฏิบัติการ
1.  ใ ห้ เ ด็ ก ว า ด ภ า พ แ ล ะ ร ะ บ า ย สี ล ง ใ น ว ง ก ล ม 
 ตามจินตนาการ
2.  ครูอธิบายขั้นตอนและสาธิตวิธีการทำากิจกรรม  
 จากนั้นให้เด็กดูผลงานตัวอย่างในชุดกิจกรรมศิลปะ 
 และกระบวนการออกแบบสำาหรับเด็กปฐมวัย 
  อนุบาล 1 เล่ม 2 หน้า 27 
ขั้นตอนการทำางานศิลปะ
1.  นำาผลงานที่เด็กวาดภาพระบายสีเสร็จแล้วมาตัด
 ตามรอยประ
2.  ครูใช้ที่เจาะกระดาษเจาะรูตามรอยประบนภาพวงกลม
3.  ให้เด็กนำาเชือกร้อยลงไปในรูที่เจาะและผูกทำาที่แขวน 
 ให้แน่น
4.  ให้เด็กล้างมือหลังทำากิจกรรม

1.  กระดาษร้อยปอนด์ตัดเป็นรูปวงกลม
2.  สีไม้  3.   เชือก
4.  กรรไกร  5.   ที่เจาะกระดาษ
6.  ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการออกแบบ
 สำาหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 2 หน้า 27

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

การคดิสร้างสร
รค

์การคดิสร้างสร
รค

์ การใช้ประสาทส
ัมผ

ัสการใช้ประสาทส
ัมผ

ัส

$

27

ร้อยสานเรขาคณิต

มฐ. 2, 3, 4, 5, 11

จุดประสงค์
 1. ส่ ง เสริมจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
 2. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยการวาดภาพ  
การระบายสี และการสร้างชิ้นงาน

ประสบการณ์สำาคัญ
 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
 1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ขั้นตอน
 1. วาดภาพออกแบบลวดลายในวงกลม
และระบายสีตามจินตนาการ
 2. ครูตัดกระดาษตามรอยประ
 3. ครเูจาะรทูีร่อ้ยเชอืกและใหเ้ดก็รอ้ยเชอืก
โดยครูคอยช่วย

วัสดุอุปกรณ์
 1. แบบรูปวงกลม 2. สีไม้
 3. เชือก 4. กรรไกร
 5. ที่เจาะกระดาษ

วาดภาพออกแบบลวดลายและระบายสีตามจินตนาการ แล้วสร้างชิ้นงาน

1.  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.  ตรวจผลงานการวาดภาพออกแบบลวดลาย 
 การระบายสีตามจินตนาการ และการสร้างชิ้นงาน

การประเมินผล

เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพระบายสี
บนภาพวงกลม

เด็กใช้ประสาทสัมผัสในการสร้างผลงานศิลปะ
อย่างเหมาะสม

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
ประสาทสัมผัส

ICON	การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำางาน
ของสมอง	Brain-based	learning	(BBL)

การคิด
สร้างสรรค์
การคิด

สร้างสรรค์

 

 

 

ศิลปะและกระบวนการออกแบบ

สำาหรับเด็กปฐมวัย
ชุด

นำ�กระด�ษสีม�ติดปะให้เป็นภ�พรุ้งต�มจินตน�ก�ร

ส่งเสริมคว�มคิดสร้�งสรรค์
และจินตน�ก�ร

    เด็กได้ออกแบบผลง�นจ�กกระด�ษ แล้วต่อยอดก�รเรียนรู้ศิลปะ 
โดยก�รนำ�ม�ประดิษฐ์กรอบรูป

ส่งเสริมทักษะ ขั้นตอน เทคนิคก�รพับ 
ฉีก ตัดปะ เป็นภ�พศิลปะต่�ง ๆ 

DVD คู่มือ

สำาหรับ ครูผู้สอน

สำาหรับครูผู้สอน

FREE
สอนให้ง่าย...ตาม STEP

ชื่อกิจกรรม
ที่สัมพันธ์กับหน่วย

มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 

และสภาพที่พึงประสงค์

ประสบการณ์สำาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม ระบุคำาอธิบาย 
ICON

STEP 1

STEP 3

ประเมินผล

STEP 2

ขั้นตอนการสอน
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A S E A N

สนทนาร่วมกันและเขียนค�าตามรอยประ

อาหารไทยมีชื่อเสียง เป็นที่นิยมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

  2, 3, 5, 9, 10, 12

  1.4.1 การใช้ภาษา

 บอกชื่ออาหารและบอกความส�าคัญของอาหารไทย

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

จุดประสงค์มฐ.     

ประสบการณ์ส�าคัญ
การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

ผัดไทย

ต้มยำ�กุ้งผัดไทย
ต้มย�ำกุ้ง

ค่านิยม

9

กิจกรรมอาเซียนสำาหรับเด็กปฐมวัย :

ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ชุด

เพื่อความเป็น
พลเมือง พลโลก 

และมีค่านิยม

สำาหรับครูผู้สอน
FREE

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
พัฒนาศักยภาพเด็กในฐานะเป็นประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์สำาคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้

และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560

สัญลักษณ์แสดงการเรียนรู้ในกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับการทำางานของสมอง 
(Brain-based Learning : BBL)

กิจกรรมที่สร้าง
ความเข้าใจบนพื้นฐาน

ของวัยเด็กและบริบทไทย

เนื้อหาความรู้ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก

แนวการจัดกิจกรรม

และประสบการณ์
ประสบการณ์สำาคัญ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Brain-based Learning

ความรู้อาเซียนสื่อการเรียนรู้แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้

ค่านิยม

ทุกคนสามัคคีและคอยช่วยเหลือกัน
(ASEAN)

จดุประสงค์
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A S E A N

เพลง “อาเซียน”

 อาเซียนคืออะไร เด็กๆ รู้ไหม เด็กๆ รู้ไหม อาเซียนคืออะไร

สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มสีบิประเทศร่วมใจ 

ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดยีว อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 

ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน...

            

ทุกคนสามัคคีและคอยช่วยเหลือกัน

ร้องเพลงและลากเส้นตามรอยประ

จุดประสงค์มฐ.     

ประสบการณ์ส�าคัญ

   2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

  1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี

 ร้องเพลงอาเซียนและเข้าใจความหมายของ ASEAN (อาเซียน)

การสังเกต การใช้
ประสาท
สัมผัส

การส่งเสริม
ความจ�า

การประเมนิผล

การส่งเสริม
ความจ�า

การคิด
สร้างสรรค์

การใช้
ประสาทสัมผัส

การสังเกต

การจัดกิจกรรมตามแนวทาง Brain-based Learning

59

สื่อการเรียนรู้

แนวคิด

แนวการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ 

ขั้นนำา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

ประสบการณ์สำาคัญ

1.2.1	 สุนทรียภาพ	ดนตรี
	 •	 การฟงัเพลง	การรอ้งเพลง	และการแสดงปฏกิริยิา
โต้ตอบเสียงดนตรี
1.4.1	 การใช้ภาษา
	 •	 การอ่านอย่างอิสระตามลำาพัง	การอ่านร่วมกัน	
การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ
	 •	 การสงัเกตตวัอกัษรทีป่ระกอบเปน็คำาผา่นการอา่น
หรือเขียนของผู้ใหญ่

1.	 เพื่อให้เด็กร้องเพลงอาเซียนและเข้าใจความหมาย
	 ของ	ASEAN	(อาเซียน)
2.	 พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์
	 ระหว่างมือกับตาด้วยการลากเส้น

1.		สงัเกตจากการสนทนา	การอา่นตวัอกัษร	การรอ้งเพลง		
	 และการบอกความหมายของอาเซียน
2.		ตรวจผลงานการลากเส้นตามรอยประ

1.		 ครูเปิดเพลง	“อาเซียน”	ให้เด็กฟัง	1	รอบ
2.		 ครูนำาเด็กร้องเพลง	ให้เด็กฝึกร้องตาม	
3.		 เด็กและครูร้องเพลงร่วมกัน	ในขณะร้อง	ให้เด็กและครู
เคาะจังหวะประกอบ

1.		 เด็ กและครู สนทนา เกี่ ย วกับ เนื้ อหาของ เพลง		
โดยตั้งคำาถาม	ดังนี้
	 •	 เดก็ๆ	คดิวา่	อาเซยีนคอือะไร	(สมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
	 •	 อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ	ใครบ้าง	(10	ประเทศ	
ได้แก่	ไทย	ลาว	กัมพูชา	ฯลฯ)
2.		 ครูเขียนคำาว่า	“อาเซียน	ASEAN”	บนกระดาน	ให้เด็ก
สงัเกตตวัอกัษรภาษาองักฤษและบอกวา่มตีวัอกัษรอะไรบา้ง		
ใหเ้ดก็อา่นตวัอกัษรตามและอา่นคำาศพัท	์จากนัน้ครอูธบิายวา่		
“อาเซียน	 ASEAN	 คือ	 ชื่อของสมาคมประชาชาติ 	
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีสมาชิก	 10	 ประเทศ	
ได้แก่	ไทย	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	บรูไน-	
ดารุสซาลาม	เวียดนาม	เมียนมา	ลาว	และกัมพูชา	ซึ่งเด็กๆ	
เรียกชื่อสั้นๆ	ว่า	อาเซียน”

	 ใหเ้ดก็ดภูาพในชดุกจิกรรมอาเซยีนสำาหรบัเดก็ปฐมวยั	:	
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	 อนุบาล	 1	 เล่ม	 1		
หนา้	32	สนทนาเกีย่วกบัภาพ	จากนัน้ครเูปดิเพลง	“อาเซยีน”	
และร้องเพลงร่วมกัน	แล้วให้เด็กลากเส้นตามรอยประ

เด็กสังเกตคำาว่า	“อาเซียน”
ASEAN

เด็กสร้างสรรค์ด้วยการร้องเพลง

เด็กรู้จักและเข้าใจ
คำาว่า	ASEAN

เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสเรียนรู้

	 อาเซียน	คือ	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งมีสมาชิก		
10	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	บรูไนดารุสซาลาม	
เวียดนาม	เมียนมา	ลาว	และกัมพูชา

1.		 เพลง	“อาเซียน”
2.	 กระดานและอุปกรณ์การเขียน	(ปากกาไวต์บอร์ดหรือชอล์ก)
3.		 ชุดกิจกรรมอาเซียนสำาหรับเด็กปฐมวัย	:	ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	
	 อนุบาล	1	เล่ม	1	หน้า	32

เด็กรู้จักความสามัคคีและแสดงความมีน้ำาใจต่อเพื่อน

สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้ประกอบกิจกรรม

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ขั้นตอนการสอนละเอียด ประกอบด้วยจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการทำากิจกรรม  
และการประเมินผลการเรียนรู้

ประสบการณ์สำาคัญ คำาถาม และแนวคิดที่สำาคัญ

STEP 1

STEP 3

ประเมินผล

STEP 2

ขั้นตอนการสอน



กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

สำาหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

เหมาะสำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เนอสเซอรี่ และชั้นเด็กเล็ก

NEW
หลักสูตรใหม่
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ระบายสีภาพเด็กที่กําลังเดินทางไปโรงเรียน 

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

เดินทาง
กาว

ติดภาพ

กรรไกร

ตัดรูปภาพ

ดินสอ 

จับคู่ภาพ ขีดเส้น

พู่กัน 

ระบายสี หยดสี

 สีเทียน

ระบายสี ฝนสี

มือ

พิมพ์ภาพ ติดปะ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติ
แบบ Active Learning

18
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หนวย จากบานสูโรงเรียน กิจกรรมประจําวันที่ 1

กําหนดจุดประสงค
ชัดเจนในส่ิงท่ีเด็ก

จะไดเรียนรู

และพัฒนา

ในแตละวัน

รวมทุกกิจกรรม

ใหรายละเอียดของขั้นตอนในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
อยางชัดเจน พรอมบอกสื่อการเรียนรู
และวิธีการประเมินผลที่ตรงจุดประสงค

กำหนด

สื่อการเรียนรู

เพื่อใหผูสอน

ไดเตรียมพรอม

กอนทำกิจกรรม

ในทุกกิจกรรม

แนะนำแนวทาง

การประเมินผล

การเรียนรู

ของเด็ก

กําหนดขอบขาย

ของเนื้อหา

และทักษะ

ที่เด็กไดเรียนรู

หลังได

รับประสบการณ

ในแตละวัน

10

ตรงกับหน่วยการจัดประสบการณ์

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.) 

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560

ชุด
เหมาะสำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี 

ตรงกับหน่วยการจัดประสบการณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ภาพขนาดใหญ่ รายละเอียดน้อย
ให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมได้สะดวก
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
ของเด็กให้แข็งแรง

มีรอยปรุสำาหรับเก็บ
เป็นแฟ้มสะสมผลงาน

FREE

มี ICON ระบุคำาสั่ง
ให้เด็กทำากิจกรรมในแต่ละหน้า

ครบ 6 กิจกรรมหลักประจำาวัน ที่จัดทำาไว้หัวเรื่องละ 1 เดือน 

จำานวน 12 หัวเรื่อง สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกวันตลอดทั้งปี

ทุกหน่วยมีกิจกรรมครบ 5 วัน ให้รายละเอียดของขั้นตอน

>

>
>

สอนให้ง่าย...ตาม STEP

STEP 1

STEP 3

ประเมินผล

STEP 2

ขั้นตอนการสอน



รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

ชุดหลักขายดีที่สุดNEW
หลักสูตรใหม่

รวมหนังสืออนุบาล ทุกชุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�อัจฉริยะ Qs เล่ม 1

ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�อัจฉริยะ Qs เล่ม 2

ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�อัจฉริยะ Qs เล่ม 3

ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�อัจฉริยะ Qs เล่ม 4

ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�อัจฉริยะ Qs เล่ม 5

ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�อัจฉริยะ Qs เล่ม 6

ชุดกิจกรรมฯ Alpha Kids เล่ม 1

ชุดกิจกรรมฯ Alpha Kids เล่ม 2

ชุดกิจกรรมฯ Alpha Kids เล่ม 3

ชุดกิจกรรมฯ Alpha Kids เล่ม 4

ชุดกิจกรรมฯ Alpha Kids เล่ม 5

ชุดกิจกรรมฯ Alpha Kids เล่ม 6

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 1

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 2

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 3

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 4

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 5

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 6

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 1

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 2

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 3

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 4

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 5

ชุดกิจกรรมฯ NEW พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 6

ตัวเด็ก    เล่ม 1

ตัวเด็ก    เล่ม 2

ตัวเด็ก    เล่ม 3

บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1

บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2

บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3

ธรรมช�ติรอบตัว  เล่ม 1

ธรรมช�ติรอบตัว  เล่ม 2

ธรรมช�ติรอบตัว  เล่ม 3

สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 1

สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 2

สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 3

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

570-813-3

570-819-5

570-825-6

570-831-7

570-827-0

570-833-1

570-835-5

570-829-4

570-821-8

570-823-2

570-815-7

570-817-1

570-814-0

570-820-1
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570-832-4
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รายชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน



รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4

ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5

ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 6

ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4

ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5

ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 6

ชุดกิจกรรมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�น เล่ม 1

ชุดกิจกรรมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�น เล่ม 2

ชุดกิจกรรมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�น เล่ม 3

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 6

รายชื่อหนังสือ

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ
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กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูส้ำ�หรับเด็กวัยเริ่มเรียน เหมาะสำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนอสเซอรี่ 
และชั้นเด็กเล็ก (สำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี)   

12

รายชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 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

 978-974-9926-11-6 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



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

ส่วนลด

สุทธิ

หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียน 

เอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการ 

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 1

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 2

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 3

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 4

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 5

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 1

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 2

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 3

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 4

บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 5

คัด ก ไก่

คัด ก-ฮ หัวกลมตัวเหลี่ยม

คัดคำ�ไทย

คัดเลขอ�รบิก

คัดเลขไทย

คัดอังกฤษ (ชุดหนูเขียนเก่ง) เล่ม 1

คัดอังกฤษ (ชุดหนูเขียนเก่ง) เล่ม 2

คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 1

คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 2

คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 3

แบบฝึกอ่�นเพื่อพัฒน�คว�มคิดรวบยอด ชุด ก ไก่

ชุดพัฒน�คว�มคิดรวบยอด ลูกไก่

อ่�นเก่ง...พูดดี...

อ่�นเก่ง เขียนเก่ง

หนังสืออ่�นประกอบ ชุดอ่�นให้แม่ฟัง เล่ม 1

หนังสืออ่�นประกอบ ชุดอ่�นให้แม่ฟัง เล่ม 2

หนังสืออ่�นประกอบ ชุดอ่�นให้แม่ฟัง เล่ม 3

ชุดพัฒน�คว�มคิดรวบยอด A B C Kiddy

หนังสืออ่�นเพื่อพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นท�งภ�ษ� ชุด Hello เล่ม 1

หนังสืออ่�นเพื่อพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นท�งภ�ษ� ชุด Hello เล่ม 2

หนังสืออ่�นเพื่อพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นท�งภ�ษ� ชุด Hello เล่ม 3

บัญชีเรียกชื่อ อนุบ�ล 1

บัญชีเรียกชื่อ อนุบ�ล 2

บัญชีเรียกชื่อ อนุบ�ล 3

ระเบียนสะสมสำ�หรับเด็กปฐมวัย

แบบร�ยง�นผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนร�ยบุคคลระดับปฐมวัย
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539-825-9
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รายชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน
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Go Inter for Kindergarten

Master Math Skills

Begin to WriteActivities

Number Skills

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับเด็กอนุบาล

Workbook

Young
Learners

for
เหมาะสำาหรับโรงเรียนที่มุ่งเน้นภาษา
โรงเรียนสองภาษา (Bilingual)

หรือโรงเรียนนานาชาติ (International)

GO
INTER

หนังสือชุด Go Inter เป็นหนังสือที่พัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ควบคู่กับทักษะทางคณิตศาสตร์ การพัฒนา IQ และการสื่อสารด้วยคำาศัพท์ง่าย ๆ 

ทำาให้เด็กเกิดความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

และมีความสุขเพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษาต่อไป 



รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

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

15

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

พัฒนาศักยภาพในฐานะประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้วยชุดกิจกรรมที่จัดทำาเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 885-4515-41-817-9  Activities Book 1 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 1) 42

 885-4515-41-818-6 Activities Book 2 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 2) 42

 885-4515-41-819-3 Activities Book 3 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 3) 42

 885-4515-41-820-9 Activities Book 4 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 4) 42

 885-4515-41-821-6  Activities Book 5 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 5) 42

 885-4515-41-822-3  Activities Book 6 (เตรียมคว�มพร้อม 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 (คณิตศ�สตร์ เล่ม 1) 42

 885-4515-41-829-2 Master Math Skills Book 2 (คณิตศ�สตร์ เล่ม 2) 42

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

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

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

 885-4515-20-860-2 Number Skills Basic (คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น) 38

 885-4515-41-834-6  Number Skills Book 1 (พัฒน�ไอคิวคณิตศ�สตร์ เล่ม 1) 42

 885-4515-20-862-6 Number Skills Book 2 (พัฒน�ไอคิวคณิตศ�สตร์ เล่ม 2) 38
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FOR KINDERGARTEN
ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

วิทยาศาสตร์ปฐมวัย คณิตศาสตร์ปฐมวัย

16

Series of Learning Development Activities 

ชุดกิจกรรมนี้จัดทำาขึ้น โดยใช้แนวทางการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับการทำางานของสมอง

Brain-based Learning (BBL) 

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อ

LEVEL 1-3

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ Icon BBL 
แสดงทักษะต่าง ๆ



รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

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

ตัวเด็ก

บุคคล
และสถานที่
แวดล้อมเด็ก

ธรรมชาติรอบตัว

คณิตศาสตร์ปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ปฐมวัย

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

Teacher ’ s Book

17

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

Think
Big

สำาหรับครูผู้สอน

FREE

885-4515-38-842-7 All About Me Kindergarten level 1 68

885-4515-38-843-4 All About Me Kindergarten level 2 68

885-4515-38-844-1 All About Me Kindergarten level 3 68

885-4515-38-845-8 People And Places Around Us Kindergarten level 1 68

885-4515-38-846-5  People And Places Around Us Kindergarten level 2 68

885-4515-38-847-2 People And Places Around Us Kindergarten level 3 68

885-4515-38-848-9 Nature Around Us Kindergarten level 1 68

885-4515-38-849-6 Nature Around Us Kindergarten level 2 68

885-4515-38-850-2 Nature Around Us Kindergarten level 3 68

885-4515-38-851-9 Surroundings Around Us Kindergarten level 1 68

885-4515-38-852-6 Surroundings Around Us Kindergarten level 2 68

885-4515-38-853-3 Surroundings Around Us Kindergarten level 3 68

885-4515-38-854-0 Science Book 1 68

885-4515-38-855-7 Science Book 2 68

885-4515-38-856-4 Science Book 3 68

885-4515-38-857-1  Science Book 4 68

885-4515-38-858-8 Science Book 5 68

885-4515-38-859-5  Math Book 1 68

885-4515-38-860-1 Math Book 2 68

885-4515-38-861-8 Math Book 3 68

885-4515-38-862-5  Math Book 4 68

885-4515-38-863-2 Math Book 5 68

885-4515-38-864-9 Math Book 6 68



ฝึก Phonics ผ่านเกม
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Value Pages
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รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Super Safari 1-3 เหมาะสำาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเรียนรู้
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เด็กเรียนรู้ผ่านเรื่องราว 
เพลงที่สนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

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

Phonics Adventures Kindergarten 1-3 
เหม�ะสำ�หรับเรียนก�รฝึกออกเสียง (Phonics) ด้วยก�รแยกหน่วยเสียง (Phonemic Awareness) 

นำ�ไปสู่ก�รอ่�นได้อย่�งถูกต้องและรวดเร็ว มีกิจกรรมให้เด็กฝึกม�กม�ย ภ�ยในเล่มเหม�ะสำ�หรับ

เด็กปฐมวัย 1-3 

• ก�รฝึกออกเสียง (Phonetics) ผ่�นรูปแบบก�รนำ�เสนอที่ง่�ยและเป็นระบบ
• มีกิจกรรมหล�กหล�ยที่เด็กส�ม�รถทบทวนก�รฝึกออกเสียง (Phonetics) เช่น เนื้อเรื่องต่�ง ๆ  
 (Fun Stories) และเกมฝึกออกเสียง
• มี Class Audio CDs ที่ผู้สอนส�ม�รถเปิดให้เด็กฟังเสียงที่ถูกต้องในบทเรียน
• มีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กฝึกอ่�น เขียน และพูด
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ss
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หมายเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

9781613528297 Phonics Adventures 1 - Student’s Book 195
9781613528303 Phonics Adventures 2 - Student’s Book 195
9781613528310 Phonics Adventures 3 - Student’s Book 195
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Super Safari



เตรียมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้สู่ ป. 1

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

ฝึกระบายสี
สร้างจินตนาการ

พัฒนา
ทักษะ

พัฒนา
สมอง

ทดลอง
เชาวน์ปัญญา

เสริมความรู้
คณิตศาสตร์
และภาษา

ชุด

พัฒนาสุนทรียภาพ 
ของเด็กให ้ เหมาะสม 
กับวัยผ่านการทำางาน 
ศลิปะอย่างสร้างสรรค์

พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
ของเด็กให้แข็งแรงและ 
ฝึกการประสานสมัพนัธ์ 
ระหว่างมอืกบัตา
ให้คล่องแคล่ว

พัฒนาภาษา การอ่านพยัญชนะไทย สระ 

และเชื่อมโยงภาพกับค�า 

พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจ�านวน ตัวเลข 

แบบรูปและความสัมพันธ์

พัฒนาทักษะ เชาวน์ปัญญา การคิดวิเคราะห์ค�าตอบ

ของภาพซ้อน ภาพกับเงา และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
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รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงินรายชื่อหนังสือ

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

 885-4515-40-860-6 หนูน้อยเตรียมพร้อมฯ ป.1 เล่ม 1 45

 885-4515-40-861-3 หนูน้อยเตรียมพร้อมฯ ป.1 เล่ม 2 45

 885-4515-40-876-7 หนูน้อยเตรียมพร้อมฯ ป.1 เล่ม 3 45

 885-4515-40-877-4 หนูน้อยเตรียมพร้อมฯ ป.1 เล่ม 4 45

 885-4515-40-879-8 รถสปอร์ต ซิ่งส�ยฟ้� (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-40-878-1 น้องหม�น่�รัก (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-41-809-4 กีฬ�ส�กล (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-41-810-0 ชุดประจำ�ช�ติอ�เซียน (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-41-839-1 ไดโนเส�ร์โลกล้�นปี (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-41-838-4 อ�ชีพของหนู (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-41-806-3 สัตว์ทะเลน่�รัก (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-41-807-0 สัตว์โลกน่�รู้ (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-41-836-0 ของใช้ใกล้ตัว (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40

 885-4515-41-837-7 ผักผลไม้ (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40



ลูกกลมสวมหลัก ชิ้นส่วนปูพื้นฐ�น
สถ�ปัตยกรรมหล�กสี

บล็อกสร้�งจินตน�ก�ร
เขียว-เหลือง

ชิ้นส่วนสร้�งภ�พชิ้นส่วนปูพื้นฐ�น
สถ�ปัตยกรรมสีธรรมช�ติ

ลูกเต๋�ล�ยท�งแถบสีบล็อกไม้หรรษ� ลูกปัดไม้สีลูกบ�ศก์หรรษ� ลูกบ�ศก์ไม้สวมหลัก
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การจัดการศึกษาปฐมวัย

ตามแนวคิดไฮสโคป

HighScope

1.

2.

 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

เพื่อดูสื่อไฮสโคป

สแกน

Plan ReviewDo
การวางแผน คือ การให้เด็กกำาหนดแนวทาง

การปฏิบัติหรือการวางแผนการทำางาน

มุมบล็อก

มุมบ้าน

การปฏิบัติ คือ การลงมือทำากิจกรรม

ตามที่วางแผนไว้ โดยครูคอยให้คำาแนะนำา 

ช่วยเหลือ

การทบทวน คือ การที่เด็กได้เล่าถึงผลงาน

ที่ตนเองได้ลงมือทำาเพื่อทบทวนว่า ตนเอง

ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้หรือไม่

บ้�นตุ๊กต� น�ฬิก�จำ�ลองตู้อบเบเกอรี ก�นำ้�ช�



สำ�นักพิมพ์เวิลด์คิดส์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (BOOK START)้

สำ�นักพิมพ์เวิลด์คิดส์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (BOOK START)้

x 12 x 18 x 1 x 1

x 2 x 2 x 4

x 20

x 8

x 46

x 2

x 2

x 2

x 2 x 8

x 2 x 26

1. ชุดสมุดภาพฝึกระบายสีและลากเส้นเล่นสี

1 นิทานชุดพัฒนาทักษะชีวิต หนังสือเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
Book Start (STEM)

2

3 นิทานชุด คิดดี ทำาดี มีเพื่อน มีสุข BIG BOOK

ชุดสื่อวิทยาศาสตร์สร้างอัจฉริยะระดับปฐมวัย

ชุดปลูกต้นไม้ โลกของมด

โลกของสัตว์ใต้ดิน ชุดสำ�รวจช�ยห�ด ชุดโบท�นี (ชุดพืช)

ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ (Intelligent Block Set)

ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ
ขน�ด 42 ชิ้น

ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ 
Magplayer ขน�ด 118 ชิ้น

สื่อชุดการเขียน
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3.

4.

5.

มุมศิลปะ

มุมหนังสือและมุมเขียน

มุมวิทยาศาสตร์

3. กระดานสอนวาดภาพ2. ชุดส่งเสริมการปั้น 
 ชุดรูปสัตว์ป่าน่ารัก 
 และรูปสัตว์ซาฟารี

กระด�นฝึกเขียน 1

อุปกรณ์จัดเก็บ
กระด�นฝึกเขียน



รวมเป็นเงิน
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การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)

รหัสสินค้า รหัสสินค้าราคา ราคาจำานวน จำานวนรวมเงิน รวมเงินรายการสินค้า รายการสินค้า

  0802  บล็อกไม้หรรษ�  595.00 

 0801  ลูกบ�ศก์หรรษ� 665.00 

 0817  ลูกปัดไม้สี 1,100.00 

 0807  ลูกบ�ศก์ไม้สวมหลัก 360.00 

 0826  ลูกกลมสวมหลัก 1,100.00 

 07102  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 ทรงกระบอกไร้จุก  2,400.00 

 04105 ชุดหอคอยสีชมพู 1,200.00 

 08101 ที่ตั้งหอคอยสีชมพู 470.00 

 

 11203 บ้�นตุ๊กต� 1,250.00 

 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.  นิทานชุดพัฒนาทักษะชีวิต

 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. นิทานชุดเด็กไทยไม่โกง (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. นิทานชุดหนูน้อยนักอ่าน

 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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รหัสสินค้า รหัสสินค้าราคา ราคาจำานวน จำานวนรวมเงิน รวมเงินรายการสินค้า รายการสินค้า

 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.  นิทานชุดคิดดี 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. นิทานชุดคุณธรรมนำาความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

 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. นิทานชุดเก่ง 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 หนังสือนิทานสร้างสรรค์ชุดเมืองนิทาน

 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



ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ทักษะชีวิตและอาชีพ

การสั่งซื้อ สั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ 
ท�งสถ�บันฯ ส�ม�รถจัดส่ง
ได้ทันที ค่าขนส่งฟรี !

สั่งก่อน
ขายกอ่น

ส่งก่อน
ชำาระเงินภายหลัง

สำาหรับการชำาระเงิน 
ท่�นส�ม�รถชำ�ระเงิน
ภ�ยหลังจ�กโรงเรียนเปิดเรียน
ตั้งแต่  วันที่ 16 พ.ค. 2563 
เป็นต้นไป

ก�รจัดส่งเงินค่�หนังสือ 
ท่�นส�ม�รถชำ�ระ 
โดยท�งไปรษณีย์ธน�ณัติ 
โดยสั่งจ่�ยในน�ม
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
ปณ.ดุสิต 

หนังสือส่งคืน โดยท�งไปรษณีย์ 
หรือให้เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยข�ย
เข้�ไปรับคืนภ�ยหลัง
หรือจัดส่งคืนท�งบริษัทขนส่ง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

• ส่งเสริมพัฒน�ก�รแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัย

 ต�มม�ตรฐ�นช�ติ

• สร้�งเสริมประสบก�รณ์ที่หล�กหล�ยผ่�นส�ระ

 ที่ควรเรียนรู้และประสบก�รณ์สำ�คัญ

• พัฒน�ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะก�รคิด

 เพื่อชีวิตที่สำ�เร็จ (Executive Functions : EF) 

 และสร้�งอุปนิสัยที่ดีง�มเพื่อมุ่งสู่ศักยภ�พ

 ในก�รเรียนรู้และสร้�งสรรค์นวัตกรรม

 ในยุคไทยแลนด์ 4.0

• ก�รเรียนรู้โดยก�รลงมือปฏิบัติ
• เน้นก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งกัน
• ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้หล�กหล�ย
•  กิจกรรมก�รเรียนรู้
 สร้�งคว�มกระตือรือร้น
 และกระตุ้นคว�มสนใจของเด็ก
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ช่วยเหลือ
สังคม

รู้จักหน้าที่

TECHNOLOGY
การบูรณาการใช้เครื่องมือเครื่องใช้อำานวยความสะดวก
เหมาะสมกับงานและการดำารงชีวิต รวมทั้ง
การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

การบูรณาการสาระทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์

SCIENCE

Mathematics
การบูรณาการสาระและทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

ENGINEERING
การบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรม
ในการทำาชิ้นงาน

ART
การบูรณาการศิลปะ

ติดตาม...ทุกความเคลื่อนไหว

โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

ทางสถาบันฯ จะจัดส่งหนังสือไปให้ท่าน

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
หรอืตดิตอ่โดยตรงที ่ สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ (พว.)

เจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่�น

www.iadth.com
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