
เพลง เสริมประสบการณ์
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เนอสเซอรี่และชั้นเด็กเล็ก

ตรงกับหน่วยการจัดประสบการณ์

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

8 8 5 4 5 1 5 7 1 8 5 0 7

สั่งซื้อได้ที่
ร้านค้ามาตรฐานทั่วไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่ 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตราโรงเรียน)

ชื่อผู้สั่งซื้อ

โรงเรียน

ที่ตั้ง

ตำาแหน่ง

โทรศัพท์

เป็นชุดกิจกรรมที่เหมาะสำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 3 ปี

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 สำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 3 ปี

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

สำาหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

ใบสั่งซื้อ

ศพด.

สแกนเพื่อฟัง

ตัวอย่างเพลง
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แผนการจัดประสบการณ์ 
สำ หรับเด็กวัยเริ่มเรียน

เร ื่องราวเกี่ยวกับ

เร ื่องราวเกี่ยวกับ

ตัวเด็ก

ธรรมชาติรอบตัว

บุคคลและสถานที่ 
แวดล้อมเด็ก

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ตรงกับหน่วยการจัดประสบการณ์ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น (มท.) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ครบ 6 กิจกรรมหลักประจำาวัน ที่จัดทำาไว้หัวเรื่องละ 1 เดือน 

จำานวน 12 หัวเรื่อง สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกวันตลอดทั้งปี

ทุกหน่วยมีกิจกรรมครบ 5 วัน ให้รายละเอียดของขั้นตอน

ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ อย่างละเอียด ชัดเจน

ตรงกับหน่วยการจัดประสบการณ์

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.) 

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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ระบายสีภาพเด็กที่กําลังเดินทางไปโรงเรียน 

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

เดินทาง

3

  กาว

ติดภาพ

กรรไกร

ตัดรูปภาพ

ดินสอ 

จับคู่ภาพ ขีดเส้น

 พู่กัน 

ระบายสี หยดสี

 สีเทียน

ระบายสี ฝนสี

   มือ

พิมพ์ภาพ ติดปะ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติแบบ Active Learning

ตรงกับหน่วยการจัดประสบการณ์ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น (มท.) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ภาพขนาดใหญ่ รายละเอียดน้อยให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมได้สะดวก
เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กให้แข็งแรง

มีรอยปรุสำาหรับเก็บ
เป็นแฟ้มสะสมผลงาน

มี ICON ระบุคำาสั่ง
ให้เด็กทำากิจกรรมในแต่ละหน้า

ให้เด็กเรียนรู้
หัวเรื่องละ 1 สัปดาห์

ทุกหน่วยมีกิจกรรมครบ 5 วัน ให้รายละเอียดของขั้นตอน

ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ อย่างละเอียด ชัดเจน
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ชื่อ.....................................วันที่.....................

สนทนาและระบายสีภาพธงชาติไทย

ธงชาติไทย

18

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

ระบายสีภาพเด็กขณะเข้าแถว

เข้าแถว

17

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

ระบายสีภาพสัญลักษณ์ห้องน�้าที่ตรงกับเพศของตนเอง

ห้องน�้า

16

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

ลากเส้นโยงภาพเด็กที่เป็นคนเดียวกัน

ท�าตามข้อตกลง

15

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

ระบายสีภาพแก้วนม

ดื่มนม

14

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

สนทนาและระบายสีภาพพี่เลี้ยง

พี่เลี้ยง

13

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

สนทนาและระบายสีภาพเครื่องเล่นสนาม

สนามเด็กเล่น

12

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

สนทนาและระบายสีภาพของเล่น

ของเล่น

11

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

สนทนาและระบายสีภาพเด็กก�าลังเล่น

เราเล่นร่วมกัน

10

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

ระบายสีภาพหนังสือโดยใช้นิ้วมือ

หนังสือ

9

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

น�าภาพครูและเด็กมาติดให้สมบูรณ์

เรียน

7

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

สนทนาและระบายสีภาพเด็กก�าลังไหว้

สวัสดีครับ

6

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

สนทนาและระบายสีภาพเด็กก�าลังไหว้

สวัสดีค่ะ

5

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

สนทนาและระบายสีภาพเพื่อน

เพื่อน

4

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

สนทนาและระบายสีภาพคุณครู

ครู/นักเรียน

3

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

สนทนาและระบายสีภาพโรงเรียน

โรงเรียนอุ่นรัก

โรงเรียน

1

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

ระบายสภีาพลกูโป่งและตดิภาพตนเองบนลกูโป่ง

จากบ้านสู่โรงเรียน

หนชูือ่

2

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

ระบายสีภาพเด็กที่ก�าลังเดินทางไปโรงเรียน

เดินทาง

8

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

พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับห้องเรียน ระบายสีภาพโต๊ะและเก้าอี้

ห้องเรียน

การประเมิน
การประเมินการเรียนรู้ : โปรด

บนัทกึ โดยขดี ✓ ในช่องระดบั

คะแนนตามความเหมาะสม

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

  ท�ากิจกรรมได้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจ ผลงานที่ท�ามีความสมบูรณ์และมีคุณภาพดี

  ท�ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง ผลงานที่ท�ามีความสมบูรณ์

  ท�ากิจกรรมได้ โดยต้องได้รับค�าแนะน�าหรือความช่วยเหลือ ผลงานที่ท�ายังไม่สมบูรณ์ 

รวมคะแนน

4

แผนการจัดประสบการณ์

สำาหรับครู

ทุกหน่วยมีกิจกรรมครบ 5 วัน 12 หัวเรื่อง 

ต่อเนื่อง 12 เดือน ครบทุกวันตลอดปี

มีการประเมินเชิงมิติคุณภาพ (Rubrics)

แบ่งตามเกณฑ์การประเมิน 3 2 1

 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แนวทาง

ในการส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ประกอบด้วย

 กจิกรรมเสรมิประสบการณ ์(กจิกรรมในวงกลม) 

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่น

ตามมมุ และเกมการศกึษา ท่ีจัดทำาไว้หัวเรื่องละ 1 เดือน 

จำานวน 12 หัวเรื่อง สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกวัน

ตลอดทั้งปี
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STEP 1

STEP 2

STEP 3

สาระที่ควรเรียนรู้

ประสบการณ์สำาคัญ

สื่อการเรียนรู้
ประเมินผล

ภาคผนวก

Icon BBL

กิจกรรมหลัก
ประจำาวัน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คุณลักษณะ สภาพท่ีพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ชื่อเรื่อง
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 เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และให้เด็กอ่านออก

เขียนได้ตามวัย โดยใช้หนังสืออย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ที่เริ่มจากง่าย

ไปหายาก ควบคู่กับการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

และการประสานสมัพนัธร์ะหวา่งมอืกบัตาในการจบัดนิสอเขยีนตวัอกัษร

ต่างๆ 

• ขนาดมาตรฐาน (50 x 75 เซนติเมตร)

• พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต เคลือบลามิเนตอย่างดี 

 4 สี สดใสสวยงาม

• ขนาดภาพและตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย

• ด้านหลังโปสเตอร์มีคำาอธิบายการใช้

ชุดเพื่อการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โปสเตอร์การสอนภาษาอังกฤษสำาหรับเด็กปฐมวัย
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 พัฒนาสมองด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ดว้ยกจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค ์(ซึง่เปน็ 1 ใน 6 กจิกรรมหลกั) ทางศิลปะ

ในรูปแบบต่างๆ ทีส่มัพนัธก์บัหนว่ยการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรการศกึษา

ปฐมวัยผ่านการสร้างสรรค์งาน โดยใช้องค์ประกอบศิลป์ เทคนิค

ทางศิลปะและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้กระบวนการ

ทางเทคโนโลยีและเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นง่ายๆ

ชุดสมุดภาพฝึกระบายสี : เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมือผ่านการระบายสี

ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้มั่นคงแข็งแรง ในขณะทำา เด็กเกิดสมาธิ 

จิ ต ใจจดจ่อ ในการ เติ มแต่ งสี สั น ให้ ภาพ มี การพัฒนาสมองซี กขวา

ในดา้นความคดิสรา้งสรรค ์และสง่เสรมิพฒันาการดา้นอารมณ-์จติใจไดเ้ปน็อยา่งดี

ชุดลากเส้นเล่นสี : เด็กได้ฝึกการลากเส้น โดยใช้กล้ามเนื้อมือ ขณะที่ทำา 

เด็กได้ใช้กระบวนการคิด จินตนาการภาพที่เป็นปริศนาว่า คือ ภาพอะไร 

และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเติมแต่งสีสันให้ภาพสวยงาม

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการออกแบบสำาหรับเด็กปฐมวัย

ชุดสมุดภาพฝึกระบายสีและชุดลากเส้นเล่นสี

 การพัฒนาสมองเด็กควรพัฒนาทั้งสองด้านอย่างสมดุล เมื่อมีการพัฒนาสมองซีกซ้าย เราควร

พัฒนาสมองซีกขวาด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก 

ให้เด็กลงมือปฏิบัติจากสื่อที่หลากหลาย พัฒนาทักษะต่างๆ พัฒนากล้ามเนื้อเล็กด้วยการปั้น 

การวาดภาพระบายส ีการลากเสน้ตอ่จดุ และสง่เสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัการปฏบิตักิจิกรรมสรา้งสรรคร์ว่มกบัผูอ้ืน่ 

การทำางานแบบเดี่ยวและรายกลุ่ม สื่อการเรียนรู้ชุดนี้จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี



สำ�นักพิมพ
์เวิลด์คิดส์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (BOOK START)
้

สำ�นักพิมพ์เวิลด์คิดส์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (BOOK START)

้
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หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Book Start (STEM)

นิทานกังหัน นวัตกรรมใหม่ หนังสืออ่านได้ 4 ด้าน 

อ่านด้วยกันครั้งละ 4 คน

หนังสือเสริมการอ่านเพิ่มทักษะการประดิษฐ์

นิทานเศษวัสดุ

• สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับ

 หลั ก ก า ร จั ดป ร ะสบกา รณ์ ก า รศึ กษ าปฐมวั ย 

 เหมาะสมกับวัย  ความสนใจ และพัฒนาการ 

 ของเด็กปฐมวัย

• คุณลักษณะของหนังสือ

 -  ขนาดรูปเล่มมีลักษณะจูงใจให้เด็กเกิดความสนใจ

 -  ขนาดของตัวอักษร จำานวนหน้า และจำานวน

  คำาศัพท์เหมาะสมกับวัยเด็ก

 -  ภาพชัดเจน เหมาะสมกับวัยเด็ก ให้เรื่องราว

  ต่อเนื่อง สีสบายตา ไม่ใช้สีสะท้อนแสง

 -  เนื้อหาเน้นคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยม 

  12 ประการ ให้แก่เด็กปฐมวัย

 บูรณาการสะเต็มศึกษา เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) มากขึ้น (วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่เหมาะกับเด็ก) 
ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาผ่านภาพและคำาศัพท์ต่าง ๆ

 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการทำา

ผลงานศิลปะด้วยวิธีการที่หลากหลาย การพับ การประดิษฐ์ 

การตัด ฯลฯ

     ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ให้ประสาทเคลื่อนไหว 

ตื่ นตั ว  และเรี ยนรู้ สิ่ งต่ า งๆ ได้ดี  ส่ ง เสริมพัฒนาการ

ทางสติปัญญา พัฒนาทักษะการอ่าน ส่งเสริมพัฒนาการ

ทางสั งคม ให้ เด็กกล้ าแสดงออก ส่ ง เสริมพัฒนาการ

ด้านอารมณ์ เรียนรู้สิ่งต่างๆ และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง

     ส่งเสริมทักษะการสังเกต การประสาน

สมัพนัธร์ะหวา่งตากบัมอื ความคดิสรา้งสรรค ์

และการทำางานอย่างมีสมาธิ เช่น ไม้จิ้มฟัน 

ยาง และเชือก

สร้างทักษะการออกแบบ

และการคิดเชิงนวัตกรรมสำาหรับเด็กเล็ก STEM
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นิทาน ชุดคิดดี ทำาดี มีเพื่อน มีสุข

(Big Book)

นิทาน ชุดหนูน้อยนักอ่าน

ชุดหนังสือภาพเพื่อการอ่านสำาหรับเด็กปฐมวัย

นิทาน ชุดเก่ง ดี มีความสุข

EF ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ

 ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาผ่านการเรียนรู้คำาศัพท์

และความหมายของคำา สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรม

ในการดำารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยเป็นหนังสือ

ที่มีขนาดใหญ่ เหมาะกับการอ่านหนังสือร่วมกันทั้ งชั้น

 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้รู้จักการปฏิบัติตน

เป็นคนดีและมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา 

พัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการคิดเพื่อให้เป็นคนเก่ง

 ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน พัฒนาความคิด 

และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาเกี่ยวกับ

เรื่องราวต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำาวัน ส่งเสริม

ทักษะทางภาษาผ่านภาพและคำาศัพท์ง่ายๆ 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 



รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

885-4515-62-867-7 ปฐมนิเทศ เล่ม 1 45

885-4515-62-868-4 ร่างกาย เล่ม 2 45

885-4515-62-869-1 บุคคลรอบตัว เล่ม 3 45

885-4515-62-870-7 ของเล่น เล่ม 4 45

885-4515-62-871-4 ของใช้ เล่ม 5 45

978-974-9926-11-6 ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 6 45

885-4515-62-873-8 สัตว์ เล่ม 7 45

885-4515-62-874-5 อาหาร เล่ม 8 45

885-4515-62-875-2 สี เส้น รูปร่าง เล่ม 9 45

978-974-9926-15-4 ช่างคิด ช่างทำา เล่ม 10 45

885-4515-62-877-6 ทะเล เล่ม 11 45

885-4515-62-878-3 การละเล่นเด็กไทย เล่ม 12 45

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

885-4515-09-827-2 คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 1 34

885-4515-09-828-9 คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 2 34

885-4515-09-829-6 คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 3 34

978-974-7332-08-7
แบบฝึกอ่านเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด 
ชุด ก ไก่ 26

978-974-7355-10-9 ชุดพัฒนาความคิดรวบยอด ลูกไก่ 15

978-616-05-4674-9 อ่านเก่ง...พูดดี... 46

978-974-9640-33-3 อ่านเก่ง เขียนเก่ง 48

978-616-05-0509-8 หนังสืออ่านประกอบ ชุดอ่านให้แม่ฟัง เล่ม 1 36

978-616-05-0510-4 หนังสืออ่านประกอบ ชุดอ่านให้แม่ฟัง เล่ม 2 36

978-616-05-0511-1 หนังสืออ่านประกอบ ชุดอ่านให้แม่ฟัง เล่ม 3 36

978-974-2655-66-2 ชุดพัฒนาความคิดรวบยอด A B C Kiddy 16

978-616-05-2863-9 หนังสืออ่านเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา 
ชุด Hello เล่ม 1 40

978-616-05-2864-6 หนังสืออ่านเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา 
ชุด Hello เล่ม 2 40

978-616-05-2865-3   หนังสืออ่านเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษา 
ชุด Hello เล่ม 3 40

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

หนังสือเสริมทักษะทางภาษา ชุดเพื่อการอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชุดสมุดภาพฝึกระบายสีและชุดลากเส้นเล่นสี

ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนการออกแบบสำาหรับเด็กปฐมวัย

โปสเตอร์การสอนภาษาอังกฤษสำาหรับเด็กปฐมวัย

สถ
าบ

ันพ
ัฒ

นา
คุณ

ภา
พ
วิช

าก
าร

 (พ
ว.

)

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

885-4515-40-879-8 รถสปอร์ต ซิ่งสายฟ้า (สมุดภาพฝึกระบายสี) 40

885-4515-40-878-1 น้องหมาน่ารัก (สมุดภาพฝึกระบายสี) 40

885-4515-41-809-4 กีฬาสากล (สมุดภาพฝึกระบายสี) 40

885-4515-41-810-0 ชุดประจำาชาติอาเซียน (สมุดภาพฝึกระบายสี) 40

885-4515-41-839-1 ไดโนเสาร์โลกล้านปี (สมุดภาพฝึกระบายสี) 40

885-4515-41-838-4 อาชีพของหนู (สมุดภาพฝึกระบายสี) 40

885-4515-41-806-3 สัตว์ทะเลน่ารัก (ชุดลากเส้นเล่นสี) 40

885-4515-41-807-0 สัตว์โลกน่ารู้ (ชุดลากเส้นเล่นสี) 40

885-4515-41-836-0 ของใช้ใกล้ตัว (ชุดลากเส้นเล่นสี) 40

885-4515-41-837-7 ผักผลไม้ (ชุดลากเส้นเล่นสี) 40

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

885-4515-60-891-4
ชุดกิจกรรมศิลปะ
และกระบวนการออกแบบฯ เล่ม 1 

45

885-4515-60-892-1
ชุดกิจกรรมศิลปะ
และกระบวนการออกแบบฯ เล่ม 2

45

885-4515-60-893-8
ชุดกิจกรรมศิลปะ
และกระบวนการออกแบบฯ เล่ม 3

45

885-4515-60-894-5
ชุดกิจกรรมศิลปะ
และกระบวนการออกแบบฯ เล่ม 4

45

885-4515-60-895-2
ชุดกิจกรรมศิลปะ
และกระบวนการออกแบบฯ เล่ม 5

45

885-4515-60-896-9
ชุดกิจกรรมศิลปะ
และกระบวนการออกแบบฯ เล่ม 6

45

รหัสสินค้า รายชื่อ จำานวน รวมเงิน

885-4515-22-884-6 A-Z

885-4515-22-885-3 วัน-เดือน-ปี

885-4515-22-886-0 ครอบครัว-ชุมชน

885-4515-22-887-7 ร่างกาย

885-4515-22-888-4 สัตว์เลี้ยง

885-4515-22-889-1 บ้าน

885-4515-22-890-7 สัตว์น้ำา

885-4515-22-891-4 กิจวัตรประจำาวันและเวลา

885-4515-22-892-1 ผลไม้

885-4515-22-893-8 ผัก

885-4515-22-894-5 ยานพาหนะ

885-4515-22-895-2 โรงเรียน

885-4515-22-896-9 ประชาคมอาเซียน

สถ
าบ

ันพ
ัฒ

นา
คุณ

ภา
พ
วิช

าก
าร

 (พ
ว.

)

600 บาท
หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ
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หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย Book Start (STEM)

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

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

978-616-7520-58-2 ต้นกล้า ยิหวา กับวันแสนสนุก แม่นก 98

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-974-9572-13-9
งานพับกระดาษ “พ่อมดใจดี”   

ภัทรวลี นิ่มนวล
130

978-974-9572-14-6
งานผ้าประดิษฐ์ “หมีแปลงร่าง”    

ภัทรวลี นิ่มนวล
130

978-974-9572-15-3
งานวัสดุประดิษฐ์ “สายรุ้งช่วยจำา”   
ภัทรวลี นิ่มนวล

130

หนังสือเสริมการอ่านเพิ่มทักษะการประดิษฐ์

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-974-9640-41-8 นิทานไม้จิ้มฟัน เรื่อง เพชรพระราชา  
ภัทรวลี นิ่มนวล

68

978-974-9640-39-5 นิทานยาง เรื่อง มาเป็นเพื่อนกัน  
ภัทรวลี นิ่มนวล

68

978-974-9640-40-1 นิทานเชือก เรื่อง วันเกิดลูกเป็ด  
ภัทรวลี นิ่มนวล

68

นิทานเศษวัสดุ 

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-974-9400-02-9
โลมาผจญภัย    
(ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2550)

180

978-974-9640-36-4 งานเลี้ยงฤดูร้อน 180

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

978-974-9400-01-2 เมืองนี้ไม่มีท้องฟ้า 180

นิทานกังหัน

หมายเหตุ : 

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นสำาคัญ
รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-974-2653-81-1 ลูกหมาของขิม  88

978-974-2653-82-8 ญาติของหนูปิ่น  88

978-974-2653-83-5 เที่่ยวทะเล  88

978-974-2653-84-2 สนามเด็กเล่น  88

978-974-2656-04-1 12 ปีนักษัตร  88

978-974-2655-81-5 สัตว์เลี้ยงน่ารัก  88

978-974-2656-02-7 สวนดอกไม้  88

978-974-2655-82-2 ขนมอร่อย  88

978-974-2656-05-8 ปลูกผัก  88

978-974-2656-06-5 เดือนจ๋าเดือน  88

978-974-2656-03-4 ของขวัญวันเกิด  ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 88

ชุดหนังสือภาพเพื่อการอ่านสำาหรับเด็กปฐมวัย

นิทาน ชุดหนูน้อยนักอ่าน

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-974-9776-54-4 แกะน้อยนักอ่าน  60

978-974-9380-98-7 อมตุ่ยหมีตุ ๊ บุษบง โควินท์ 60

978-974-9380-99-4 ช้างน้อยจอมเป๋อ 60

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-616-05-1555-4 เรื่องของลิง 340

978-616-05-1557-8 เพื่อนแท้ 340

978-616-05-1556-1 ของแท้แน่กว่า 340

978-616-05-1558-5 ทำาดีมีสุข 340

978-616-05-1554-7 ผลจากการคิดร้าย 340

978-616-05-1559-2 ความรักของแม่ 340

978-616-05-1560-8 เจ้าป่าพาสุข 340

978-616-05-1553-0 เจ้าตัวร้าย 340

นิทาน ชุดคิดดี ทำาดี มีเพื่อน มีสุข (Big Book)

ผศ.จิตติรัตน์  ทัดเทียมรมย์

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

978-974-4425-88-1 หมีสามตัวกับแยมลูกหม่อน (เก่ง) 98

978-974-4425-90-4 วันเกิดคุณยายเต่าทอง (ดี) 98

978-974-4425-91-1 เจ้าชายแห่งเมืองขนมชั้น (มีความสุข) 98

นิทาน ชุดเก่ง ดี มีความสุข

ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์
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มอนเตสซอ
รี่

MONTESS
ORI

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ช่วยพัฒนาวินัยในตนเอง 

ฝึกสมาธิ พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย

พัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการแยกแยะความเหมือน

และความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งทักษะการอ่าน การเขียน 

และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต

ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์ต่าง ๆ) และส่งเสริมการเลือกศึกษา

ด้วยตนเองในสิ่งแวดล้อมที่ตระเตรียมไว้ให้อย่างอิสระ

12

 การสอนแบบมอนเตสซอรี่

ช่วยพัฒนาวินัยในตนเอง ฝึกสมาธิ พัฒนาทักษะการช่วยเหลือ

ตนเองในการแต่งกาย พัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า

ในการแยกแยะความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ  

รวมทั้งทักษะการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้

ยังส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสังเกตลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์ต่าง ๆ) และส่งเสริมการเลือกศึกษา

ด้วยตนเองในสิ่งแวดล้อมที่ตระเตรียมไว้ ให้อย่างอิสระ



รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายการสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายการสินค้า

กลุ่มประสบการณ์ชีวิต

06105 ชุดฝึกร้อย ชุดกระดุมเม็ดเล็ก 520.00

06106 ชุดฝึกร้อย ชุดกระดุมเม็ดใหญ่ 520.00

06107 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกผูกโบ 520.00

06108 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกร้อยเชือก 520.00

06109 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกเข็มกลัด 520.00

06110 ชุดฝึกร้อย ชุดรูดซิป 520.00

06111 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกติดกระดุมแป๊ะ 520.00

06112 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกติดกระดุม 520.00

06113 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกร้อยเข็มขัด 520.00

06114 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกร้อยห่วงพลาสติก 520.00

06115 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกติดแถบตีนตุ๊กแก 520.00

06116 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกติดกระดุมไม้ 520.00

06104 ที่จัดเก็บชุดฝึกร้อย 1,400.00

กลุ่มประสาทสัมผัส

03102 ชุดทรงกระบอกมีจุก 4,200.00

03103 ชุดทรงกระบอกหลากสี 2,400.00

04105 ชุดหอคอยสีชมพู 1,200.00

08101 ที่ตั้งหอคอยสีชมพู 420.00

04106 ชุดบันไดสีน้ำาตาล 2,200.00

03140 แขนงไม้สีแดง 1,500.00

06120 ชุดกล่องสี 1 580.00

06121 ชุดกล่องสี 2 680.00

07101 ชุดกล่องสี 3 3,590.00

06127 ชุดแผ่นไม้ประมาณน้ำาหนัก 1,490.00

02108 กล่องเสียง 720.00

09112 ทรงกระบอกแรงกด 900.00

06128 ชุดเรขาคณิตทรงทึบ (ไม่รวมฐาน) 1,200.00

02110 ชุดฐานรองเรขาคณิต 750.00

02111 สามเหลี่ยมองศาสีน้ำาเงิน 650.00

02112 สามเหลี่ยมในมุมสามเหลี่ยม 850.00

02114
สามเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยม 
(สีน้ำาเงิน)

990.00

02113
สามเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยม 
(หลากสี)

850.00

02115 สามเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมใหญ่ 790.00

02116 สามเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมเล็ก 990.00

กลุ่มภาษา

06122 แผ่นภาพโลหะ 4,800.00

06123 แท่นไม้แผ่นเรียบ 980.00

07109 ชุดอักษรทราย 1,250.00

08105 แผ่นตัวอักษรทรายตัวพิมพ์เล็กสองตัว 890.00

09116 ชุดอักษรเคลื่อนที่พลาสติก (ไม่รวมกล่อง) 1,350.00

09117 กล่องใส่ตัวอักษรเคลื่อนที่พลาสติก 590.00

กลุ่มคณิตศาสตร์

08118 แท่งไม้จำานวน (ชุดใหญ่) 1,390.00

07110 ตัวเลขทราย 890.00

02103 แท่งไม้สอนคณิตศาสตร์ 1,360.00

02118 ชุดลูกปัดฝึกนับพร้อมแผ่นตัวเลข 650.00

03105 แท่งไม้ฐานสิบ 1,200.00

07111 หลักเลขหน่วยสิบร้อยพัน (ชุดใหญ่) 980.00

02120 ชุดกระดาน 1-100 1,200.00

06130 กระดานหลักสิบ ชุดที่ 1 1,200.00

06131 กระดานหลักสิบ ชุดที่ 2 1,200.00

07116 กระดานบวก 1,490.00

07117 กระดานลบ 1,850.00

08120 แท่งไม้จำานวน (ชุดเล็ก) 1,100.00

04101 ลูกบาศก์ไบนอเมียล 980.00

04102 ลูกบาศก์ไตรนอเมียล 980.00

กลุ่มพฤกษศาสตร์

07121 ชุดโบทานี (ชุดพืช) 2,800.00

07122 ชุดโบทานี (ชุดสัตว์) 3,800.00

07119 ใบไม้หลากรูปแบบ 2,400.00

07120 ที่จัดเก็บชุดโบทานี 3,900.00

02308 ตู้เก็บอุปกรณ์มอนเตสซอรี่ 4,500.00

13

ห้องมอนเตสซอรี่ต้นแบบ

รวมเป็นเงิน
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ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ เด็กสามารถนำามาสร้างเป็นรูปร่างต่าง ๆ ฝึกการเป็นวิศวกรตัวน้อย 
ฝึกสมาธิและการแก้ปัญหาในการเล่น และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM ได้เป็นอย่างดี
ชุดแท่งยางรูปทรงอััจฉริยะ เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
มือกับตา และเด็กได้สร้างสรรค์จินตนาการผ่านการบิด ดัด งอ และการเล่าเรื่องราว
จากการต่อชุดแท่งยางรูปทรงอัจฉริยะเป็นรูปต่าง ๆ
ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ เด็กจะได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวของฟันเฟือง โดยใช้มอเตอร์ 
ฝึกสมาธิในการเล่นและการแก้ปัญหา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งต่าง ๆ 
จากชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ

ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ เป็นสื่อที่มีแม่เหล็กติดอยู่
ด้านใน มีรูปร่างต่าง ๆ และรูปเรขาคณิต ทำาจาก
วัสดุพลาสติก ABS มีผิวสัมผัสที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อเด็ก
ชุดแท่งยางรูปทรงอัจฉริยะ เป็นสื่อแท่งยางที่มี
ขนาดแตกต่างกัน ผิวของเส้นยางนิ่ม สามารถ
บิด ดัด งอ และคืนรูปได้ มีไม้บล็อกและการ์ด
รูปต่าง ๆ
ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ เป็นสื่อมีรูปร่างคล้ายฟันเฟือง
และรูปเรขาคณิต มีมอเตอร์ที่ทำาให้ฟันเฟืองเคลื่อนไหวได้
เป็นกลไกตามที่ต้องการ

คุณสมบัติ

เล่นแล้วเด็กได้อะไร



ชุดที่ 1 ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ  (Intelligent Magnetic Block Set)

18001-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ ขนาด 42 ชิ้น 1,950

18002-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ ขนาด 71 ชิ้น 2,500

18003-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ ขนาด 110 ชิ้น 3,550

18004-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขนาด 48 ชิ้น 2,950

18005-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขนาด 64 ชิ้น 3,550

18006-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขนาด 66 ชิ้น 3,250

18007-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขนาด 86 ชิ้น 4,200

18008-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขนาด 118 ชิ้น 5,650

18009-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขนาด 121 ชิ้น 5,300

18010-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขนาด 188 ชิ้น 7,700

18011-ZB ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสงอัจฉริยะ ขนาด 32 ชิ้น 1,700

18012-ZB ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสงอัจฉริยะ ขนาด 60 ชิ้น 2,700

18013-ZB ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสงอัจฉริยะ ขนาด 100 ชิ้น 4,650

18014-ZB ชุดแม่เหล็ก Running Ball อัจฉริยะ ขนาด 30 ชิ้น 4,950

18015-ZB ชุดแม่เหล็ก Running Ball อัจฉริยะ ขนาด 55 ชิ้น 7,950

ชุดที่ 2 ชุดแท่งยางรูปทรงอัจฉริยะ (Intelligent Shape Bar Block Set)

18016-ZB ชุดแท่งยางรูปทรงอัจฉริยะ ขนาด 94 ชิ้น 2,650

18017-ZB ชุดแท่งยางรูปทรงอัจฉริยะ ขนาด 97 ชิ้น 2,650

18018-ZB ชุดแท่งยางรูปทรงอัจฉริยะ ขนาด 176 ชิ้น 6,100

ชุดที่ 3 ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ (Intelligent Gear Block Set)

18019-C ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ Funny Bricks ขนาด 81 ชิ้น 590

18020-C ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ Interlocking Learning Blocks 

ขนาด 82 ชิ้น

590

18021-C ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ Funny Blocks ขนาด 108 ชิ้น 690

รวมเป็นเงิน
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รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงินรายการสินค้า

ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ

(Intelligent Block Set)
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ติดตาม...ทุกความเคลื่อนไหว

ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
หรอืตดิตอ่โดยตรงที ่ สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ (พว.)

เจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่าน

ทางสถาบันฯ จะจัดส่งหนังสือไปให้ท่าน

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

www.iadth.com

สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999 แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666

การสั่งซื้อ สั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ 
ทางสถาบันฯ สามารถจัดส่ง
ได้ทันที ค่าขนส่งฟรี !

สั่งก่อน
ขายกอ่น

ส่งก่อน
ชำาระเงินภายหลัง

สำาหรับการชำาระเงิน 
ท่านสามารถชำาระเงิน
ภายหลังจากโรงเรียนเปิดเรียน
ตั้งแต่  วันที่ 16 พ.ค. 2563 
เป็นต้นไป

การจัดส่งเงินค่าหนังสือ 
ท่านสามารถชำาระ 
โดยทางไปรษณีย์ธนาณัติ 
โดยสั่งจ่ายในนาม
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
ปณ.ดุสิต 

หนังสือส่งคืน โดยทางไปรษณีย์ 
หรือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เข้าไปรับคืนภายหลัง
หรือจัดส่งคืนทางบริษัทขนส่ง

โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ทักษะชีวิตและอาชีพ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

• ส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัย

 ตามมาตรฐานชาติ

• สร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านสาระ

 ที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สำาคัญ

• พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิด

 เพื่อชีวิตที่สำาเร็จ (Executive Functions : EF) 

 และสร้างอุปนิสัยที่ดีงามเพื่อมุ่งสู่ศักยภาพ

 ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม

 ในยุคไทยแลนด์ 4.0

Executive

Functions

ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ

เศรษฐกิจพอเพียง

Active Learning

Brain-based 
Learning

STEAM EDUCATION

TECHNOLOGY

การบูรณาการใช้เครื่องมือเครื่องใช้อำานวยความสะดวก
เหมาะสมกับงานและการดำารงชีวิต รวมทั้ง
การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

การบูรณาการสาระทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์

SCIENCE

Mathematics

การบูรณาการสาระและทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

ENGINEERING

การบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรม
ในการทำาชิ้นงาน

ART

การบูรณาการศิลปะ

• การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ
• เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
• ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
•  กิจกรรมการเรียนรู้
 สร้างความกระตือรือร้น
 และกระตุ้นความสนใจของเด็ก


