
ใบสั่งซื้อ

สนับสนุนด้านการศึกษา

รายการวัสดุสิ่งพิมพ์

และพัฒนาห้องสมุด 3ดี

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
มุ่งสู่ศักยภาพในการเรียนรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0

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

ส่วนลดมาตรฐาน ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่
 ร้านค้ามาตรฐานในพื้นที่
 ฝ่ายประสานงานวิชาการ
 โดยตรงที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เพื่อประโยชน์สูงสุด
 หนังสือซํ้า คืน/เปลี่ยนได้
  หนังสือชํารุด คืน/เปลี่ยนได้

เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร

จัดหมวดหมู่ฯ ครบทุกกลุ่มสาระ

สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนมีความถูกต้องชัดเจน ภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม 

เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ และคิดคำานวณไม่เป็น

ถ้อยคำาสำานวน การใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน 

ขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
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หนังสือใหม่

NEW 2562

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

  ชุดวรรณกรรมเยาวชน 

 978-616-7520-89-6 โลกของส้มจี๊ด  112

 978-616-7520-90-2 ผจญภัยไปกับแม่นิ่ม  78

 978-616-7520-91-9 วันอันสับสน  78

  นิทานชุดพัฒนาทักษะชีวิต 

 978-616-4800-02-1 ขอโทษ...ให้อภัยฉันเถอะ   98

 978-616-7520-93-3 ใต้ทะเลหรรษา  98

 978-616-7520-94-0 ฉันก็ท�าได้นะ !  98

 978-616-7520-95-7 เมืองไร้วินัย  98

 978-616-7520-96-4 Fantasy Fruity มหัศจรรย์เมืองผัก ผลไม้  98

 978-616-7520-97-1 รางวัลของสามสหาย  98

 978-616-7520-98-8 การเดินทางของเหมียว...เหมียว  98

 978-616-7520-99-5 มายช่างเก็บกับมอสช่างจ่าย  98

 978-616-480-000-7 เที่ยวไปกับตูมตาม  98

ชุดวรรณกรรมเยาวชน

รางวัลหนังสือดีเด่น

ประจำาปี พ.ศ. 2561

ประเภทการ์ตูนสำาหรับเด็ก

นิทานชุดพัฒนาทักษะชีวิต

ส�ำนักพิมพ์เวิลด์คิดส์

อ. สมลักษณ์ วงษ์รัตน์

ชุดวรรณกรรมเยาวชนที่สะท ้อนให ้เห็นถึงความรัก  

ความเมตตา และความผกูพนัระหว่างสตัว์ตวัน้อยและมนษุย์

ตัวโต สถานที่อันแสนสุขที่มีความสนุกและตื่นเต้นของสิ่งมี

ชีวิตหลากหลายชนิดและความ “กล้าหาญ” ของสิ่งมีชีวิต 

ที่ไม่หวาดกลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติ

นทิานทีเ่สรมิสร้างการพฒันาทกัษะชวีติพืน้ฐานทีส่�าคญัส�าหรบัเดก็ปฐมวยัด้านการเป็นคนด ีมวีนิยั 

มีความสุข อดทน รอคอย การท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การรักษาสุขภาพ การรู้จักคิด 

รู ้จักใช้จ่าย การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ความปลอดภัยในการเดินทาง การให้อภัย  

การตระหนักรู้ ความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง การส�านึกความเป็นไทย และการมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

หนังสือแปล

สารานุกรม

ชุดก้าวทันโลก

เนื้อหาเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจและทันสมัยที่สุด 
พร้อมด้วยภาพวาดและภาพถ่ายสีสันสดใสเป็นร้อยๆ ภาพ

เขียนโดย : เกลนน์ เมอร์ฟี, อลัน ดายเออร์
แปลโดย : บุษบง โควินท์

 978-616-0504-03-9 โลกร้อน เล่ม 1  460

 978-616-0504-04-6 โลกร้อน เล่ม 2  420

 978-616-0504-05-3 ก่อนที่น�้าจะหมดจากโลก เล่ม 1  460

 978-616-0504-06-0 ก่อนที่น�้าจะหมดจากโลก เล่ม 2  420

 978-616-0504-07-7 ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ เล่ม 1 + CD  620

ชุดแหล่งเรียนรู้ (Explore)

ค้นพบความจริงของทุกสิ่งด้วยภาษาที่อ่านง่าย 
แต่ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
น�าเสนอพร้อมภาพประกอบที่สวยงามทุกหน้า

เขียนโดย : ฌอน คอลเลอรี, คลิฟ กิฟฟอร์ด และ ดร. ไมค์ โกลด์สมิธ

 978-616-05-0807-5 โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก แปล : เสำวนิตย์ อรุณ 420

 978-616-05-0808-2 เทคโนโลยีอวกาศ       แปล : ปนัดดำ รุ่งเรืองรัตนกุล 460

 978-616-05-0809-9 สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ   460

 978-616-05-0810-5 ชีวิตสัตว์  460

 978-616-05-0811-2 มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์  แปล : บุษบง โควินท ์ 460

 978-616-05-0812-9 ประวัติศาสตร์โลก แปล : จินตนำ ใบกำซูย ี 460

 978-616-05-0813-6 มนุษย์กับสังคมโลก  460

 978-616-05-0814-3 ศิลปะกับคุณภาพชีวิต  460

 978-616-05-0815-0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แปล : รศ.ดร.สำลี่ เกี่ยวกำรค้ำ 460

 978-616-05-0816-7 การติดต่อสื่อสาร แปล : อุศนำ ลำภประเสริฐพร 420

แปล : บุณฑริกำ ทับเกตุ

แปล : สัญฉวี สำยบัว

หนังสืออ้างอิง

Reference Books
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สารานุกรม

ชุดโลกศึกษา 

(everything you need to know)

ตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ครบทุกเรื่องที่จ�าเป็นต้องรู้
อธิบายด้วยภาพและภาษาง่ายๆ พร้อมเนื้อหาเชิงค�าถาม
ที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดมุมมองใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

เขียนโดย : เดบอราห์ แชนเซลเลอร์, บาร์บารา เทย์เลอร์, ฟิลิป สตีล และเดบอราห์ เมอร์เรล

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-616-05-0797-9 โลกของเรา แปล : ชุติกำญจน์ บุญญะธิติสุข 420

 978-616-05-0798-6 ต้นไม้ของโลก แปล : ผศ.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล 460

 978-616-05-0799-3 โลกของสัตว์ แปล : บุษบง โควินท ์ 460

 978-616-05-0800-6 ท�าไมไดโนเสาร์สูญพันธ์ุ แปล : เสำวนิตย์ อรุณ 460

 978-616-05-0801-3 รอบรู้รอบโลก แปล : จิรำภรณ์ ชำแก้ว 460

 978-616-05-0802-0 ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ แปล : สุภำวดี อุดมชัยรัศม ี 460

 978-616-05-0803-7 สุขภาพกับร่างกาย แปล : ชุติกำญจน์ บุญญะธิติสุข 460

 978-616-05-0804-4 พลังแห่งวิทยาศาสตร์ แปล : ชนำงรัก อิ่มส�ำรำญ 460

 978-616-05-0805-1 ส�ารวจอวกาศ แปล : สุภำวดี อุดมชัยรัศม ี 460

 978-616-05-0806-8 มนุษย์กับเครื่องจักร แปล : บุษบง โควินท ์ 420

หนังสือแปล

ชุดสารานุกรมวิทยาศาสตร์

เป็นเครื่องมือวิจัยและสื่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งยังเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง
ภาพประกอบสี่สีสวยงามและดัชนีอ้างอิงสมบูรณ์แบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเนื้อหาสาระที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และประณีต
มีประวัติย่อ พร้อมภาพประกอบของนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียง

แปลโดย : รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

 978-974-9400-56-2 ดาวเคราะห์โลก  เล่ม 1 580

 978-974-9400-57-9 สิ่งมีชีวิต        เล่ม 2 580  

 978-974-9420-05-8 ชีววิทยามนุษย์   เล่ม 3 580

 978-974-9400-58-6 เคมีและธาตุ          เล่ม 4 580

 978-974-9400-59-3 วัสดุและเทคโนโลยี   เล่ม 5 580

 978-974-9420-00-3 แสงและพลังงาน เล่ม 6 580  

 978-974-9420-01-0 แรงและการเคลื่อนที่ เล่ม 7 580

 978-974-9420-02-7 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 8 580

 978-974-9420-03-4 อวกาศและเวลา เล่ม 9 580  

 978-974-9420-04-1 การอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม เล่ม 10 580
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 978-974-7354-91-1 คอมพิวเตอร์ปัจจุบันและสู่อนาคต  190

 978-974-7354-88-1 การสื่อสารปัจจุบันและสู่อนาคต  190  

 978-974-7354-85-0 แสงเลเซอร์ปัจจุบันและสู่อนาคต  190  

 978-974-7354-92-8 อวกาศปัจจุบันและสู่อนาคต  190  

 978-974-7354-89-8 การขนส่งปัจจุบันและสู่อนาคต  190  

 978-974-7354-93-5 การแพทย์ปัจจุบันและสู่อนาคต  190  

 978-974-7354-86-7 ดาวเทียมปัจจุบันและสู่อนาคต  190  

 978-974-7354-94-2 พลังงานปัจจุบันและสู่อนาคต  190

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

หนังสือแปล

หนังสือแปล

หนังสือ

ชุดคำาถาม-คำาตอบ

ชุดวิทยาการก้าวหน้า

ชุดพจนานุกรม

มีค�าถามส�าคัญน่าสนใจ    มีข้อเท็จจริงน่ามหัศจรรย์  
ภาพประกอบสวยงาม มีแผนภาพประกอบให้เข้าใจง่าย 
ได้ทั้งสาระและบันเทิง

แปลโดย : รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

 978-974-9925-30-0 สิ่งประดิษฐ์  260  

 978-974-9572-73-3 ไดโนเสาร์  260  

 978-974-9572-74-0 นก  260  

 978-974-9595-95-4 การขนส่ง  260  

 978-974-9595-77-0 ดาวเคราะห์โลก  260  

 978-974-9572-75-7 ดาวและดาวเคราะห์  260  

 978-974-9595-78-7 อัศวินและปราสาท  260  

 978-974-9595-94-7 อารยธรรมโบราณ  260

เพื่อให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ   
มีภาพประกอบสวยงาม 
ส�าหรับศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

แปลโดย : รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

เหมาะส�าหรับการปูพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยลักษณะเด่นของค�าอธิบายความหมาย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของค�าศัพท์จากภาพ ค�าแปลภาษาไทยท�าให้เข้าใจง่ายและชัดเจน
มีตัวอย่างประโยคการใช้ค�าศัพท์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนน�าค�าศัพท์เหล่านั้นไปใช้ในบริบทที่ถูกต้อง
และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารต่อไป

 978-974-2655-79-2 Children’s Picture Dictionary  145

 978-974-2653-80-4 IAD’s BASIC English - Thai Dictionary รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทำ 98
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 978-616-7520-31-5 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย  285

 978-616-7520-32-2 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา บาฮาซา มลายู-อังกฤษ-ไทย  285 

 978-616-7520-33-9 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา บาฮาซา บรูไน-อังกฤษ-ไทย  285

 978-616-7520-34-6 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา บาฮาซา อินโดนีเซีย-อังกฤษ-ไทย   285

 978-616-7520-35-3 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา ฟิลิปีโน-อังกฤษ-ไทย  285

 978-616-7520-30-8 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา เวียดนาม-อังกฤษ-ไทย  285

 978-616-7520-36-0 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา ลาว-อังกฤษ-ไทย  285

 978-616-7520-40-7 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา เขมร-อังกฤษ-ไทย  285

 978-616-7520-37-7 พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา พม่า-อังกฤษ-ไทย  285

เรียนรู้ง่าย จดจ�าง่าย ด้วยภาพประกอบที่สวยงาม
แสดงวิธีออกเสียงแต่ละค�าเป็นภาษาไทย พร้อมฟังซีดีเสียงจากเจ้าของภาษา
เพิ่มพูนทักษะทางภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

หนังสือ

หนังสือชนะการประกวด

ชุดพจนานุกรมภาพ 3 ภาษา

หนังสือดีเด่นของ สพฐ.

(Picture Dictionary)

พร้อม Audio CD (1 แผ่น/1 เล่ม)

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-616-0503-43-8 พลังงานน�้า (ชนะกำรประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2553) 170 

 978-974-2655-00-6 จิตรลดา    (ชนะกำรประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2551) 92

 978-974-2656-00-3 พลังงานลม (ชนะกำรประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2551) 160

 978-974-9400-02-9 โลมาผจญภัย (ชนะกำรประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2550) 180

 978-974-9880-04-3 นางฟ้าเจ็ดสี  (ชนะกำรประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2549) 98

หนังสือดี

ที่ควรอ่าน

Recommended Books



หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ 7

นิทานระดับปฐมวัย

นิทานระดับประถมศึกษา

ชุดเด็กไทยไม่โกง

ชุดเด็กไทยไม่โกง

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

หนังสืออ่านประกอบ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

External Reading Books

สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีงามให้เด็กระดับปฐมวัย 
พร้อมกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 978-616-0507-17-7 เจ้าฟ ็อกซ์จอมเจ้าเล่ห์ (ควำมซื่อสัตย์สุจริต) 98

 978-616-0507-10-8 เรียนรู้โลกกว้าง...กับกวางน้อย (ควำมซื่อสัตย์สุจริต) 98

 978-616-0507-18-4 เจ้าจุ่นส�านึกผิด (ควำมซื่อสัตย์สุจริต) 98

 978-616-0507-16-0 จัสติน...ผู้กล้า (กำรมีจิตสำธำรณะ) 98

 978-616-0507-13-9 หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ (กำรมีจิตสำธำรณะ) 98

 978-616-0507-21-4 น�้าใจของเมโลดี้ (กำรมีจิตสำธำรณะ) 98

 978-616-0507-09-2 บ้านใหม่ของลุงจอน (ควำมเป็นธรรมทำงสังคม) 98

 978-616-0507-14-6 ต้นกล้าของสังคม (ควำมเป็นธรรมทำงสังคม) 98

 978-616-0507-08-5 ขอบคุณครับ ! ลุงปลื้ม (ควำมเป็นธรรมทำงสังคม) 98

 978-616-0507-15-3 ซูโม่ ผมขอโทษ (กำรกระท�ำอย่ำงรับผิดชอบ) 98

 978-616-0507-20-7 ดินแดนมหัศจรรย์ (กำรกระท�ำอย่ำงรับผิดชอบ) 98

 978-616-0507-22-1 เก็บ ! เก็บ ! เรามาช่วยกันเก็บ (กำรกระท�ำอย่ำงรับผิดชอบ) 98

 978-616-0507-19-1 ครอบครัวพอเพียง (ควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง) 98

 978-616-0507-11-5 ความภูมิใจของโฟกัส (ควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง) 98

 978-616-0507-12-2 ของขวัญจากลูกแก้ว (ควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง) 98

นิทาน BBL สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน มีกิจกรรมตามหลักสูตร 
ทั้งกิจกรรมศิลปะ เกมการละเล่น/กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาการคิด และค�าคล้องจอง

เขียนโดย : ภัทรวลี นิ่มนวล

 978-616-7520-12-4 สามพี่น้องกับของวิเศษ (ควำมซื่อสัตย์สุจริต) 165

 978-616-7520-13-1 วิททิงตั้นและแมวคู่ใจ (ควำมซื่อสัตย์สุจริต) 165

 978-616-7520-14-8 อินเดียนน้อยผจญภัย (กำรมีจิตสำธำรณะ) 165

 978-616-7520-15-5 เจ้าชายหมีกับคนแคระ (กำรมีจิตสำธำรณะ) 165
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 978-616-7520-16-2 กระท่อมลึกลับ  (กำรมีจิตสำธำรณะ)  165

 978-616-7520-17-9 ก�าเนิดฟักทอง (ควำมเป็นธรรมทำงสังคม) 165

 978-616-7520-18-6 สาวน้อยผมม่วง (ควำมเป็นธรรมทำงสังคม) 165

 978-616-7520-19-3 แมวจอมพลัง (ควำมเป็นธรรมทำงสังคม)  165

 978-616-7520-20-9 มาเรียกับกวางขาว  (กำรกระท�ำอย่ำงรับผิดชอบ) 165

 978-616-7520-21-6 ลูกหมูสามตัว (กำรกระท�ำอย่ำงรับผิดชอบ)      165 

 978-616-7520-22-3 แจ็คกับค่าแรง (กำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง) 165

 978-616-7520-23-0 แม่เฒ่าฮอลลี่ (กำรเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง) 165

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

นิทาน

หนังสือนิทานพัฒนาการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย

ชุดหนูน้อยนักอ่าน

ชุดโลกใบจิ๋ว

  ฝึกให้รักการอ่านเพื่อพัฒนาความคิด
  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เขียนโดย : บุษบง โควินท์

 978-974-9776-54-4 แกะน้อยนักอ่าน  60  

 978-974-9380-98-7 อมตุ่ยหมีตุ๊  60  

 978-974-9380-99-4 ช้างน้อยจอมเป๋อ  60 

 978-974-9881-99-6 ลูกบอลซุกซน ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง 70

 978-974-9925-00-3 หุ่นยนต์น่าเล่น ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง 70

 978-974-9925-01-0 เบ๊นหน้าบึ้ง ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง 70

 978-974-9925-02-7 อึ่งจอมอู้ ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง 70

 978-974-9925-03-4 หมู่บ้านวัวน้อย ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง 70

 978-974-9925-06-5 ปาร์ตี้เหมียวเหมียว ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง 70

 978-974-9422-05-2 ต้นไม้ของโตโต้ ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง 70

 978-974-9422-06-9 สิงโตจอมพลัง ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง 70

 978-974-9481-43-1 เพื่อนใหม่ปากกว้าง กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-9481-44-8 อ๋อมแอ๋มเที่ยวเพลิน กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-8822-19-8 ปราสาททรายเรืองแสง กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-8822-21-1 เตาผิงแสนสุข กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-8822-60-0 ลูกกวาดผจญภัย กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-8824-23-9 ตุ๊กตามอมแมม กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-8822-61-7 หน้าต่างมหัศจรรย์ กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-8822-57-0 สนุกกันวันเด็ก กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

ประกอบด้วยนิทานและกิจกรรมสนุกๆ แนว Brain-based Learning ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

มีค�าถามพัฒนาการเรียนรู้ตลอดทุกหน้า สามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมในโรงเรียนได้
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุดหนังสือภาพ

เพื่อการอ่านสำาหรับเด็กปฐมวัย

หนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์

 978-974-8822-58-7 ปริศนากล่องสีแดง กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-8822-59-4 เด็กหัวเหม่งกับหนังสือเล่มจิ๋ว กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-8822-22-8 ก้อนเมฆขี้แย        กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-2655-44-0 ใบเฟิร์นเริงร่า               คุณครูแต้ว 70

 978-974-7361-14-8 ฮิปโปน้องพี่          กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-7361-13-1 บ้านจ้อยกับโจ้        กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

 978-974-2655-49-5 กระแตแสนฉลาด            คุณครูแต้ว 70

 978-974-8824-22-2 ก๋วยเตี๋ยวเด้งดึ๋ง             คุณครูแต้ว 70

 978-974-2655-43-3 หนูมิวกลัวหมอฟัน คุณครูแต้ว 70

 978-974-8824-29-1 มันฝรั่งรูปหัวใจ คุณครูแต้ว 70

 978-974-2655-48-8 เจ้าแว่นว่องไว คุณครูแต้ว 70

 978-974-8824-24-6 รถไฟโยกเยก               คุณครูแต้ว 70

 978-974-2655-45-7 คุกกี้ลูกเกดของปุ๊กกี้ คุณครูแต้ว 70

 978-974-2655-46-4 ซูซี่สาวน้อยคนเก่ง คุณครูแต้ว 70

 978-974-8824-25-3 ซองจดหมายสีฟ้า คุณครูแต้ว 70

 978-611-0501-08-8 น้องเล็กกับหนูใหญ่ คุณครูแต้ว 70

 978-974-2655-41-9 ปีใหม่สุดหรรษา คุณครูแต้ว 70

 978-974-2655-47-1 ฟีฟ่าจอมแก่น คุณครูแต้ว 70

 978-974-8822-20-4 กุ๊กไก่ช่างประดิษฐ์  กิตติกำนต์ รุ่งเรืองอุไร 70

เขียนโดย : ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

 978-616-7520-28-5 ประหยัดให้ประโยชน์  62

 978-616-7520-54-4 กิจวัตรประหยัดน�้า  112  

 978-616-7520-55-1 หยอดกระปุกสนุกจัง  112 

ส่งเสริมเด็กไทยรู้จักการประหยัด การใช้น้�าอย่างคุ้มค่า การรู้จักใช้จ่ายและเก็บออม
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทยที่ดีงาม เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี

• บูรณาการสาระตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
• ภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย และสวยงาม
• มีกิจกรรมท้ายเล่มเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ

 978-974-2653-81-1 ลูกหมาของขิม ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

 978-974-2653-82-8 ญาติของหนูปิ่น ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

 978-974-2653-83-5 เที่ยวทะเล ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

 978-974-2653-84-2 สนามเด็กเล่น ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

 978-974-2656-04-1 12 ปีนักษัตร ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-2655-81-5 สัตว์เลี้ยงน่ารัก ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

 978-974-2656-02-7 สวนดอกไม้ ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

 978-974-2655-82-2 ขนมอร่อย ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

 978-974-2656-05-8 ปลูกผัก ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

 978-974-2656-06-5 เดือนจ๋าเดือน ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย ์ 88

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

หนังสือนิทานสร้างสรรค์

ชุดเมืองนิทาน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

หลากหลายด้วยเรื่องราวสนุกสนานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองของเด็กไทย ตามแนวทางการเรียนรู้ 
BBL (Brain-based Learning) พร้อมพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชให้เยาวชนไทยน้อมน�าไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคล พิมพ์ด้วยวัสดุพิเศษกันน้�า 
เพื่อความคงทนและประโยชน์สูงสุดส�าหรับห้องสมุด ร้อยเรียงเรื่องราว โดยนักเขียนหนังสือส�าหรับเด็ก
ที่ได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันเป็นประกัน

 978-974-9925-20-1 น้องหาย 98

 978-974-9776-05-6 จ๊อดกับเจี๊ยก 98

 978-974-9926-71-0 ดุ๊งดิ๊งดื้อดึง 98

 978-974-9926-21-5 แตงโมของพ่อมดน้อย 98

 978-974-9926-20-8 ดาวดวงใหม่ของมุกมิก 98

 978-974-9926-24-6 หูเอียง 98

 978-974-9926-05-5 สามเกลอเจอผึ้ง 98

 978-974-9880-01-2 ดอกไม้สีรุ้ง 98

 978-974-9880-07-4 กระรอกสามสี 98

 978-974-4425-87-4 ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง 98

 978-974-9880-03-6 กระเบื้องลายฤดูหนาว 98

 978-974-4425-86-7 สวนส้มฟู่ฟ่า 98

 978-974-9925-22-5 ปฏิบัติการดาวเนยแข็ง 98

 978-974-9880-08-1 แกะน้อยนักอ่าน 98

 978-974-9925-59-1 ปุ๊บปั๊บมังกรพ่นไฟ 98

 978-974-9925-15-7 มะเขือเทศของแม่มดจิ๋ว 98

 978-974-9925-61-4 ถ้วยชาเขียวหาย 98

 978-974-9925-21-8 สลัดผักเพื่อนรัก 98

 978-974-9926-04-8 เส้นชัยในไร่องุ่น 98

 978-974-9925-60-7 รถไฟใต้ทะเล 98

 978-974-9925-09-6 หนอนนอนดึก 98

 978-974-9925-13-3 ทหารยามพระราชา 98

 978-974-9925-10-2 สวนผักกาดขาวของปุกปุย 98  

 978-974-9925-56-0 ความลับของแอปเปิ้ลสีทอง 98

 978-974-9925-57-7 ดอกไม้ใจดีกับผีเสื้อขี้อ้อน 98

 978-974-9776-06-3 เก้าอี้สามขากับชายชราตาเดียว 98

 978-974-9776-07-0 แก้วน้อยไม่อยากบิน 98

บุษบง โควินท์

บุษบง โควินท์

บุษบง โควินท์

บุษบง โควินท์

บุษบง โควินท์

No. 3

No. 3

เปรมกมล ใจเที่ยงแท้

กมลสิริ สระนพคุณสังข์

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

ภัทรวลี นิ่มนวล

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว
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นิทาน

ชุดคิดดี ทำาดี มีเพื่อน มีสุข

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-9925-11-9 แดงเล็กหลงทาง 98

 978-974-9776-51-3 เจ้าขุนทองจอมเลียนเสียง 98

 978-974-9925-12-6 ก้างติดคอคุณเข้ 98

 978-974-9925-55-3 ม้าหมุนพักร้อน 98

 978-974-9776-08-7 เงือกน้อยกับไข่มุกพันปี 98

 978-974-9880-00-5 เจ้าลิงสีม่วง 98

 978-974-4425-85-0 หมูจ�้าม�่า 98

 978-974-9925-14-0 กระเป๋าสตางค์สีแดง 98

 978-974-9880-05-0 ด.ช.ผมตั้ง กับ ด.ญ.ถ้วยฟู 98

 978-974-9926-22-2 กระปุกของน้องกิ๊บ 98

 978-974-9880-02-9 ฝาแฝดต๋อมแต๋ม 98

 978-974-9926-75-8 แสงสีชมพูของไข่ดุ๊กดิ๊ก 98

 978-974-9926-76-5 ปลาหมึกยักษ์จอมขยัน 98

 978-974-9880-09-8 เค้กจอมซ่ากับโดนัทช็อกโกแลต 98

 978-974-9925-54-6 หมู่บ้านเพนกวิน 98

 978-974-9925-53-9 อัศวินฟ้าใส 98

 978-974-9926-74-1 ดาวคิวเอส 2112 98

 978-974-9926-73-4 ค�าอธิษฐานของบุ้งกี๋ 98

 978-974-9926-72-7 ความฝันของโฟล์ค 98

 978-974-9400-49-4 ไม้บรรทัดของโป้ง 98

 978-974-9880-06-7 เปาะเปี๊ยะผจญภัย 98

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ฐิติกำญจน์ ใจกว้ำง

ทรรศน์วรรณ ปิยะกุล

ทรรศน์วรรณ ปิยะกุล

ทรรศน์วรรณ ปิยะกุล

ทรรศน์วรรณ ปิยะกุล

ทรรศน์วรรณ ปิยะกุล

กมลสิริ สระนพคุณสังข์

กมลสิริ สระนพคุณสังข์

 นิทานประกอบภาพ 4 สี สวยงาม
 สอนให้เด็ กรู้จักค�าศัพท์และความหมายของค�า
 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต

เขียนโดย : ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

 978-974-9380-73-4  เรื่องของลิง 140

 978-974-9380-74-1  เพื่อนแท้ 140

 978-974-9380-75-8  ของแท้แน่กว่า 140

 978-974-9380-76-5  ท�าดีมีสุข 140  

 978-974-9380-77-2  ผลจากการคิดร้าย 140

 978-974-9380-78-9 ความรักของแม่ 140

 978-974-9380-79-6 เจ้าป่าพาสุข 140

 978-974-9380-80-2  เจ้าตัวร้าย  140
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 978-974-2655-01-3 ราชพฤกษ์  92

 978-974-9422-08-3 สุพรรณหงส์  92  

 978-974-2655-00-6 จิตรลดา  (ชนะกำรประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2551) 92 

 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  ท�าดีมีสุข 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

 978-974-2655-50-1 ตะกร้าวิเศษ (ขยันและอดทน)  98  

 978-974-2655-52-5 โอ๊ะ! ไฟดับ (ประหยัด)  98

 978-974-2655-55-6 ดอกไม้แห่งความซื่อสัตย์ (ซื่อสัตย์)  98

 978-974-2655-54-9 ตองก้าจอมป่วน (มีวินัย)  98  

 978-974-2655-57-0 อุ๋งอิ๋งนางฟ้าตัวน้อย (สุภำพ)  98  

 978-974-2655-53-2 มีมี่หายไป (สะอำด)  98    

 978-974-2655-59-4 มดน้อยรวมพลัง (สำมัคคี)  98

 978-974-2655-60-0 ครุฑโจ้เปลี่ยนใจ (มีน�้ำใจ)  98  

 978-974-2655-61-7 ป่าสามสี (ควำมพอประมำณ)   98  

 978-974-2655-62-4 งมพระจันทร์ (มีเหตุผล)  98  

 978-974-2655-63-1 กระต่ายฟูกับจระเข้ตาเดียว (มีภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยง)  98

เขียนโดย : ภัทรวลี นิ่มนวล

คุณครูแต้ว

อุไรวรรณ ไชยโย

อรพรรณ วงค์กว้ำง

ธิดำรัตน์ มูลลำ

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

ยุทธนำ รอดแผ้วพำล

 NO.3

กำระเกษ ต๊ะค�ำ

จิรัสยำ กลิ่นขจร

ก�ำไล ศรีศิริ

บุษบง โควินท์

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

นิทาน

หนังสือนิทาน

ชุดเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชุดคุณธรรมนำาความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

รวบรวมคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยใต้พระบรมโพธิสมภาร ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ 
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทรงน�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ 

จากคุณธรรม 11 ประการ ในโครงการสร้างสานคุณธรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  
พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

นิทานเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

นิทานชุดที่ ได้รับความนิยมสูงสุด

 978-974-9572-38-2 ตะวัน...ผู้น�าน้อย (เรียนรู้ส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยและกำรระวังรักษำ) 60

 978-974-9572-39-9 บทเรียนของต่าย  (เรียนรู้เกี่ยวกับกำรมีสุขนิสัยที่ดี) 60

 978-974-9572-40-5 เจ้าโตกับเจ้าตาล  (เรียนรู้เกี่ยวกับกำรออกก�ำลังกำย) 60

 978-974-9572-41-2 นักวิทยาศาสตร์น้อย  (เรียนรู้กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ) 60

 978-974-9572-42-9 จ๋อมแจ๋มเด็กดี  (เรียนรู้กำรช่วยเหลือตนเอง) 60

 978-974-9572-43-6 ลูกหมีกลับใจ  (เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม) 60

 978-974-9572-44-3 ผมขอโทษ  (บ้ำนและสมำชิกในครอบครัวของเรำ) 60

 978-974-9572-45-0 ลูกแพะสองพี่น้อง (เรียนรู้กิจกรรมและงำนต่ำงๆ ในครอบครัว) 60

 978-974-9572-46-7 โรงเรียนของเจเจ  (เรียนรู้โรงเรียน บุคคล สถำนที่ในโรงเรียน) 60

 978-974-9572-47-4 บทเรียนของเต้ย  (เรียนรู้ระเบียบวินัยในโรงเรียน) 60

 978-974-9572-48-1 ชีวิตของวีระ  (เรียนรู้กำรเจริญเติบโต) 60

 978-974-9572-49-8 ลีโอ...ต�ารวจคนเก่ง  (เรียนรู้อำชีพต่ำงๆ) 60

 978-974-9572-50-4 ความดีของเทียน  (เรียนรู้เรื่องศำสนำและควำมเชื่อ) 60

 978-974-9572-51-1 ค�าสัญญาของลูกหมี  (วันส�ำคัญของครอบครัว) 60

 978-974-9572-52-8 วันสงกรานต์ของต๋อม  (วันส�ำคัญของชำติ) 60

 978-974-9572-53-5 รางวัลของความดี  (วันส�ำคัญทำงศำสนำ) 60

 978-974-9572-54-2 ของขวัญล�้าค่า  (วันส�ำคัญของพระมหำกษัตริย์) 60

 978-974-9572-55-9 สิ่งรอบตัวของน้อย  (เรียนรู้สิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ) 60

 978-974-9572-66-5 แม่จ๋า...อยู่ไหน  (เรียนรู้ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ) 60

 978-974-9572-56-6 ผู้พิทักษ์ป่า  (เรียนรู้กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 60

 978-974-9572-67-2 เจ้ากล้าคนเก่ง  (เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น) 60

 978-974-9572-57-3 สามสหายเที่ยวกรุง  (เรียนรู้กำรคมนำคม) 60

 978-974-9572-58-0 ความดื้อของลุงจอม  (เรียนรู้เรื่องกำรติดต่อสื่อสำร) 60

 978-974-9572-59-7 เพื่อนรักต่างวัย  (เรียนรู้สีต่ำงๆ) 60

 978-974-9572-60-3 มิตรภาพกลางป่าใหญ่  (เรียนรู้เรื่องอำหำรที่มีประโยชน์) 60  

 978-974-9572-61-0 ความผิดของเป้  (เรียนรู้เครื่องมือในกำรท�ำสวน) 60

 978-974-9572-62-7 เพื่อนรักของแทน  (เรียนรู้เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ) 60

 978-974-9572-63-4 พระเอกชื่อเหมียว (เรียนรู้คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน เปรียบเทียบ เพิ่ม-ลด) 60 

 978-974-9572-64-1 ตัวเลขของโจ  (เรียนรู้คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ�ำวันเกี่ยวกับตัวเลข) 60

 978-974-9572-65-8 ครอบครัวของต้อม  (เรียนรู้คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน กำรวัด เงิน เวลำ) 60

  มีค�าถามพัฒนากระบวนการคิด
  มีค�าถามสรุปข้อคิด
  เน้นคุณธรรม จริยธรรม
  มีบทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  ภาพประกอบสวยงามทุกหน้า
  ส่งเสริมจินตนาการ
    และความคิดสร้างสรรค์
  เด็กได้เรียนรู้สรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว
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ชุดซูเปอร์ฮีโร่เก่งภาษาไทย

ชุดปริศนาพาเพลิน

ชุดปริศนาหาคำาผัน

 รวบรวมประสบการณ์และผลงานบทร้อยกรองที่แต่งขึ้นเป็นกระทู้ปริศนา
 เด็กได้ฝึกทักษะการคิด การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
   เสริมสร้างให้เด็กรู้จักความหมายของค�าและน�าค�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 เพิ่มปริศนาอาเซียนทุกเล่ม

ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของเยาวชนไทย เรียนภาษาไทยพร้อมฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
ด้วยกิจกรรมสนุกสนานมากมาย

 885-4515-15-830-3 โครงสร้างพยางค์  42

 885-4515-15-831-0 การอ่าน  42

 885-4515-15-832-7 ค�าพ้อง  42

 885-4515-15-833-4 ลักษณนาม   42

 885-4515-15-834-1 ราชาศัพท์และระดับภาษา  42

 885-4515-15-835-8 ค�ายืมจากภาษาต่างประเทศ   42

 885-4515-15-836-5 สุภาษิต ส�านวน ค�าพังเพย  42

เขียนโดย : ผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ

เขียนโดย : ผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หนังสือเด็ก
และเยาวชน

Children Books

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-616-0515-61-5 ปริศนาพาเพลิน เล่ม 1  60

 978-616-0515-62-2 ปริศนาพาเพลิน เล่ม 2  85

 978-616-0515-63-9 ปริศนาพาเพลิน เล่ม 3  85

 ครูสามารถน�าไปใช้เป็นสื่อการสอนภาษาไทยเรื่องหลักการใช้ภาษา การผันวรรณยุกต์ การน�าค�าไปใช้ให้ถูกความหมาย
 มีส่วนช่วยเสริมสร้างพ้ืนฐานความรู้และทักษะการใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจ

 978-616-7520-76-6 ปริศนาหาค�าผัน อักษรสูง  48

 978-616-7520-77-3 ปริศนาหาค�าผัน อักษรกลาง  72

 978-616-7520-78-0 ปริศนาหาค�าผัน อักษรต�่า  85



หนังสืออ่านได้
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วรรณคดีไทย (Comic Cartoon)

หนังสืออ่านได้ 4 ด้าน อ่านด้วยกันครั้งละ 4 คน

ชุดเก่ง ดี มีความสุข

นิทานไทย

ส่งเสริมความเป็นไทย

ชุดการ์ตูน

นิทานกังหัน นวัตกรรมใหม่

นิทาน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา 
ด้านร่างกาย  - ให้ประสาทสัมผัสเคลื่อนไหว ตื่นตัว และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี   
ด้านอารมณ์  - เรียนรู้สิ่งต่างๆ และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ด้านสังคม - กล้าแสดงออก
ด้านสติปัญญา  - พัฒนาทักษะการอ่าน

 ส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาวรรณคดีไทย
 ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
 ข้อคิดแฝงด้วยคุณธรรม
 เรื่องราวสนุกสนาน ชวนติดตาม

 978-974-9776-55-1 เจ้าหญิงแตงอ่อน (ภำพวิจิตร 4 สี)   98

 978-974-9926-32-1 นางพิกุลทอง (ภำพวิจิตร 4 สี)  98

 978-974-9640-35-7 อุทัยเทวี (ภำพวิจิตร 4 สี)  88

 978-974-9926-23-9 ผาแดงนางไอ่ (ขนำดพ็อกเก็ตบุ๊ก)  120

ทรรศน์วรรณ ปิยะกุล

บุษบง โควินท์

จิรำภรณ์ ชำแก้ว

ค�ำหมำน คนไค

นิทานเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเยาวชน จากแนวคิดตาม พรบ.การศึกษา 2542 มาตรา 6 ที่กล่าวว่า
“การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

 คัดเลือกจากวรรณคดีไทยที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้เรียน เป็นตอนที่ได้รับความนิยม
 มีเน้ือเร่ืองสนุกสนาน ชวนติดตาม สอดแทรกแง่คิดและคุณธรรมต่างๆ ภาพประกอบ 4 สี สวยงาม พร้อมด้วยเกร็ดน่ารู้ท้ายเล่ม

 978-616-7520-24-7 เงาะป่า  125  

 978-616-7520-25-4 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ  80

 978-616-7520-26-1 ราชาธิราช ตอน ก�าเนิดมะกะโท  65  

 978-616-0520-42-8 พระอภัยมณี ตอน ก�าเนิดสุดสาคร  145

 978-974-9640-36-4 งานเลี้ยงฤดูร้อน  180

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

 978-974-9400-01-2 เมืองนี้ไม่มีท้องฟ้า  180

เขียนโดย : ภัทรวลี นิ่มนวล

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

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

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

  ฝึกให้รักการอ่านเพื่อพัฒนาความคิด
  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เขียนโดย : ภัทรวลี นิ่มนวล
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ชุดนิทานพหุปัญญา MI...DINO

ชุดภาษาไทยในนิทาน

ชุดบูรณาการหลักภาษาไทย

นิทาน

นิทาน

นิทาน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-7196-00-9 ตอน แข่งคิดค�าสนุก (ส่งเสริมพหุปัญญำด้ำนภำษำ)  92

 978-974-2652-04-3 ตอน ช่วยฟลุคแบ่งขนม (ส่งเสริมพหุปัญญำด้ำนตรรกะและคณิตศำสตร์)  92 

 978-974-7196-05-4 ตอน ร่มของฮันนี่ (ส่งเสริมพหุปัญญำด้ำนมิติ)  92

 978-974-7196-14-6 ตอน บีเก้ครื้นเครง (ส่งเสริมพหุปัญญำด้ำนร่ำงกำยและกำรเคลื่อนไหว)  92

 978-974-7196-19-1 ตอน เพลงถั่วลันเตา (ส่งเสริมพหุปัญญำด้ำนดนตรี)   92

 978-974-7196-22-1 ตอน เรามีน�้าใจ (ส่งเสริมพหุปัญญำด้ำนมนุษยสัมพันธ์)  92

 978-974-7196-28-3 ตอน ไม่อยากเป็นไดโนเสาร์ (ส่งเสริมพหุปัญญำด้ำนกำรเข้ำใจตนเอง)  92 

 978-974-7196-31-3 ตอน เรารักธรรมชาติ (ส่งเสริมพหุปัญญำด้ำนกำรเข้ำใจสิ่งแวดล้อม)  92

ส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กอ่านถูกต้อง เขียนถูกต้อง

 978-974-7354-68-3 กระเป๋าวิเศษ (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง อักษรน�ำ)  60

 978-974-7354-72-0 ลูกกระต่ายได้คิด (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ)  60  

 978-974-7354-66-9 ยกเมฆ (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง อักษรย่อ)  60

 978-974-7354-69-0 ปี๊บจับขโมย (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง กำรอ่ำนจับใจควำม)   60  

 978-974-7354-67-6 กระแตไต่ไม้ (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง ค�ำพ้องเสียง)  60  

 978-974-7354-71-3 ส้มจุกผจญภัย (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง ค�ำพ้องรูป)  60  

 978-974-7354-70-6 การันต์ในฝัน (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง ตัวกำรันต์)  60

 978-616-7520-70-4 งูอารมณ์เสีย    98

 978-616-7520-71-1 พ่อมดขโมยควาย  98  

 978-616-7520-72-8 ป๊อกเปลี่ยนไป   98  

 978-616-7520-73-5 ผีใจดี   98  

 978-616-7520-74-2 ฤๅษีกับไม้เท้าวิเศษ   98 

 978-616-7520-75-9 ปริศนาพาผันเสียง  98

 (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง อักษรต�่ำเดี่ยว) 

 (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง อักษรต�่ำคู่) 

 (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง อักษรกลำง) 

 (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง อักษรสูง) 

  (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง ค�ำเป็น-ค�ำตำย) 

 (ส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่อง กำรผันเสียงวรรณยุกต์)      

เขียนโดย : ภัทรวลี นิ่มนวล
นิทานอิงตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน ของการ์ดเนอร์ ช่วยกระตุ้นให้เด็กคิดและตอบค�าถาม 
รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเหล่าไดโนน้อยตลอดเวลาในขณะที่อ่าน  

แก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้

เขียนโดย : รสลิน สถาปัตยานนท์

เขียนโดย : รสลิน สถาปัตยานนท์

 เรียนรู้ผ่านโลกของนิทาน
 พัฒนาทักษะทางภาษาไทยเรื่อง อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่�าเดี่ยว อักษรต่�าคู่ ค�าเป็น-ค�าตาย การผันเสียงวรรณยุกต์
 สามารถกระตุ้นสมองให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ Brain-based Learning (BBL)



รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

อ.สมลักษณ์ บรรจง

รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

ผศ.พรทิพย์ ยำวะประภำษ

ผศ.พรทิพย์ ยำวะประภำษ

ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

ภัทรวลี นิ่มนวล

บุษบง โควินท์
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เสริมทักษะการอ่านภาษาไทย

เสริมทักษะคณิตศาสตร์

ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

Book Start (STEM)

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

เธอคือฉัน ได้รับคัดเลือกอยู่ใน 10 อันดับแรกจากการจัด 100 อันดับหนังสือน่าอ่าน
ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 นิทานบูรณาการสะเต็มศึกษา
 พัฒนาภาษา พัฒนาจินตนาการผ่านภาพ ค�าศัพท์ 
   และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Eduction) มากขึ้น

ส่งเสริมทักษะการอ่านและใช้เป็นสื่อการสอนซ่อมเสริมเด็กที่เรียนอ่านช้าได้เป็นอย่างดี

 978-974-7642-21-6 อ่านอย่างอัจฉริยะ เล่ม 1  44

 978-974-7642-23-0 อ่านอย่างอัจฉริยะ เล่ม 2  52

 978-974-4423-85-6 เรียนภาษาไทยด้วยเรื่องเล่า  65

ดร.กร่ำง ไพรวรรณ

ดร.กร่ำง ไพรวรรณ

รศ.เกื้อกูล ทำสิทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แก้ปัญหาเด็กคิดคำานวณไม่เป็น

 รวบรวมเนื้อหาให้สามารถอ่านและท�าความเข้าใจได้โดยง่าย
 มีแบบฝึกหัดหลากหลายให้ฝึกทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์

 978-974-7642-78-0 เศษส่วน  72

 978-974-7642-33-9 ทศนิยม  75  

 978-974-7642-80-3 สมการ  62  

 978-974-7642-96-4 ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  34  

 978-974-7642-79-7 ตัวประกอบของจ�านวนนับ  35 

 978-974-2652-39-5 พลังงานแสงอาทิตย์  160

 978-974-5827-63-9 เธอคือฉัน 180

 978-974-1385-56-0 เรียนรู้โลกกว้าง  98

 978-616-7520-57-5 ไข่ของใครน่ะ !  98

 978-616-7520-58-2 ต้นกล้า ยิหวากับวันแสนสนุก  98

อ้อมใจ

แม่นก
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• เรียนรู้การปฏิบัติตนที่ดี มีีกิริยามารยาทตามแบบสังคมไทย
• เนื้อหาเน้นการยืน เดิน นั่งให้ถูกวิธี รู้จักกิริยามารยาทในการพูด 
 วิธีการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและถูกหลักอนามัย

เขียนโดย : วนิดา จันทร์ทรงกลด

• ส่งเสริมให้รักและภูมิใจในความเป็นไทย
• เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
• เรียบเรียงเป็นบทกลอน โดยใช้ถ้อยค�าที่เข้าใจง่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คุณค่าความเป็นไทย

ชุดทักษะสังคม

ชุดท่องแดนไดโนเสาร์

ด้านวัฒนธรรม ประเพณีไทย

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

การ์ตูนความรู้

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

เขียนโดย : ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-2653-86-6 บุคลิกดีมีสง่า  98

 978-974-2653-87-3 พูดดีเป็นศรีแก่ปาก  98

 978-974-2653-88-0 รับประทานอย่างมีคุณค่า  125

 978-974-7642-37-7 การพูด  60

 978-974-7642-38-4 การละเล่น  60

 978-974-7642-39-1 การแต่งกาย  60

 978-974-7642-40-7 การแกะสลัก  60

 978-974-7642-41-4 ขนมไทย  60

 978-974-7642-43-8 ผ้าขาวม้า  60

 978-974-7642-42-1 ประเพณีไทย  60

• เด็กได้เข้าใจ รู้ถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม  
 เริ่มตั้งแต่แผ่นดินเปลี่ยนแปลง ซากดึกด�าบรรพ์ นักโบราณชีววิทยา 
 ตามรอยไดโนเสาร์ ท่องแดน...จูแรสสิก และยุคสุดท้ายครีเทเชียส
• เด็กได้เข้าใจถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ 
 สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ารงชีวิตต่อไป

เขียนโดย : ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ และ ผศ.อำาพวรรณ ทิวไผ่งาม

 978-616-7520-79-7 ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน แผ่นดินเปลี่ยนแปลง   125

 978-616-7520-80-3 ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน ตามรอยไดโนเสาร์  125

 978-616-7520-81-0 ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน ท่องแดน...จูแรสสิก  125

(ชนะกำรประกวดหนังสือดีเด่น
ของ สพฐ. 2561)

(ชนะกำรประกวดหนังสือดีเด่น
ของ สพฐ. 2562)
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เขียนโดย : บุษบง โควินท์

• ให้ข้อมูลละเอียด
• ใช้ค้นคว้าและอ้างอิง
• ภาพประกอบวิจิตรงดงามทุกหน้า
• พิมพ์ 4 สี ปกแข็ง ด้วยกระดาษอย่างดี คู่ควรแก่การเก็บรักษา

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ชุดพุทธประวติั

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-9572-09-2  ประสูติ  200

 978-974-9572-10-8  ตรัสรู้  200

 978-974-9572-11-5  ปฐมเทศนา  200

 978-974-9572-12-2  ดับขันธปรินิพพาน  200

ชุดนิทานชาดก

เขียนโดย : ผศ.สมจิตร วัฒนคุลัง, บุษบง โควินท์, รศ.วรรณา สุติวิจิตร, ธิดารัตน์ มูลลา

ชุดนิทานชาดกได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างหนังสือนิทานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ สพฐ.  

• เขียนเป็นกลอนด้วยภาษาง่ายๆ  • อ่านสนุก เข้าใจง่าย ให้คติสอนใจ

• มีค�าอธิบายศัพท์ท้ายเล่ม               • ภาพประกอบ 4 สี ทุกหน้า

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-9572-72-6  กรรมของกา (กโปตกชาดก)   60

 978-974-9572-70-2  กิ้งก่าเพื่อนรัก (กุสนาฬชาดก)  60

 978-974-9572-69-6  ช้างกลับใจ (มหิลามุขชาดก)  60

 978-974-9572-71-9  ม้าพิการ (สิริทัตชาดก)  60

 978-974-9595-02-2  สามสหาย (กุรุงคชาดก)  60

 978-974-9595-01-5  ชายจมูกแหว่ง (ปทุมชาดก)  60

 978-974-9595-03-9  จิ้งจอกพูดปด (มูสิกชาดก)  60

 978-974-9595-04-6  ลักสร้อย (สัพพสาหาริกปัญหาชาดก)   60

 978-974-9595-05-3 ไม้เรียว (ติลมุฏฐิชาดก)  60

 978-974-9595-06-0  ลูกนกสาลิกา (สาลิยชาดก)  60

 978-974-9640-30-2  น�้าใจเพื่อน (อสัมปทานชาดก)   60

 978-974-4421-40-1 ช้างบิน (ทุมเมธชาดก)  60

 978-974-4421-47-0 ฟืนเปียก (วรุณชาดก)  60

 978-974-4421-26-5 ปราบโจร (ขุรัปปชาดก)  60

 978-974-4421-42-5 หนังราชสีห์ (สีหจัมมชาดก)  60

 978-974-4421-39-5 นกกระจาบ (วัฏฏกชาดก)  60

 978-974-4421-33-3 ลิงกับจระเข้ (พานรชาดก)  60

 978-974-4421-35-7 ช้างเกเร (ลฑุกิกชาดก)   60

 978-974-4421-20-3 พลธนูหลังค่อม (ภีมเสนชาดก)  60

 978-974-4421-27-2 ลูกกตัญญู (นันทิยะมิคราชชาดก)   60

 978-974-4421-44-9 ถาดทองค�า (เสริววาณิชชาดก)  60
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-4421-37-1 ยักษ์กลับใจ (สุตนชาดก)  60

 978-974-4421-49-4 ฝากทองไว้กับโจร (กุหกชาดก)  60 

 978-974-4421-28-9 หมูปราบเสือ (วัฑฒกีสุกรชาดก)  60

 978-974-4421-23-4 สองพี่น้อง (มัจฉุทานชาดก)  60

 978-974-4421-31-9 กระต่ายตื่นตูม (ทัทธภายชาดก)  60

 978-974-4423-91-7 คนตีกลอง (เภริวาทกชาดก)  60

 978-974-4423-89-4 สุชาตกุมาร (สุชาตชาดก)  60

 978-974-4424-46-4 พรานล่าเนื้อ (มังสชาดก)  60

 978-974-4423-93-1 นักเลงเหล้า (ภัทรฆฏเภทกชาดก)  60

 978-974-4428-31-8 เศรษฐีใจบุญ (วิสัยหชาดก)  60

 978-974-9640-68-5  หอกเล่มที่ห้า (ทุพพัจจชาดก)  60

 978-974-9640-66-1  ปู่กับหลาน (ตักกลชาดก)  60

 978-974-9641-17-0  นกแขกเต้า (สาลิเกทารชาดก)  60

 978-974-9640-67-8  พราหมณ์กับแพะ (จัมมสาฏกชาดก)  60

 978-974-9640-69-2  ปราบแมลงวัน (โรหิณีชาดก)  60

 978-974-9641-18-7  นางสุชาดา (มณิโจรชาดก)  60

 978-974-9641-19-4  นายพรานเบ็ด (อุภโตภัฏฐชาดก)   60

 978-974-4420-19-0  ลิงกับไข่มุก (มหาสารชาดก)  60  

 978-974-4420-21-3  เสกมะม่วง (อัมพชาดก)  60

 978-974-4420-22-0  ชื่อใหม่ (นามสิทธิชาดก)  60

 978-974-9641-21-7  ลิงท�าสวน (อารามทูสกชาดก)  60

 978-974-9641-20-0  พระอสทิสกุมาร (อสทิสชาดก)  60

 978-974-4421-18-0  ล่ากระทิง (สรภชาดก)  60

 978-974-4421-17-3  ตัดเสบียง (อสาตรูปชาดก)   60

 978-974-4421-21-0  บูชาไฟ (สันถวชาดก)   60

 978-974-4421-19-7 วิชาฝึกช้าง (อุปาหนชาดก)  60

 978-974-4421-25-8 ธรรมเทพบุตร (ธัมมเทวปุตตชาดก)  60

 978-974-4421-50-0 ลิงจ่าฝูง (มหากปิชาดก)  60  

 978-974-4421-36-4 หมองูกับลิง (อหิตุณทิกชาดก)  60

 978-974-4423-92-4 ต้นไทรให้ลาภ (มหาวาณิชชาดก)  60

 978-974-9640-44-9 มะม่วงเปลี่ยนรส (ทชิวาหนชาดก)  60

 978-974-9640-45-6 ลิงไม่รู้คุณ (ทุพภิยมักกฏชาดก)  60

 978-974-9640-46-3 นกแขกเต้าสองพี่น้อง (สัตติคุมพชาดก)  60

 978-974-9640-47-0 เหยี่ยวเจ้าเล่ห์ (กุกกุฏชาดก)   60

 978-974-9640-48-7 มิตรแท้ มิตรเทียม (มิตตามิตตชาดก)  60

 978-974-1646-78-4 หงส์ทอง (สุวัณณหังสชาดก)  60
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างหนังสือนิทานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ สพฐ. 
• ส่งเสริมให้รักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      • รู้จักคุณค่าของธรรมชาติ       • สอดแทรกข้อคิดต่างๆ

เขียนโดย : สมศรี บินกาซัน

 978-974-7639-47-6 เที่ยวเขาใหญ่ เล่ม 1  55

 978-974-7639-37-7 เที่ยวเขาใหญ่ เล่ม 2  55

 978-974-7639-38-4 เที่ยวเขาใหญ่ เล่ม 3  55

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุดเพื่อนเราชาวอาเซียน

การ์ตูนความรู้

• การ์ตูนสนุก สร้างประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่ง
•  ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
•  สร้างทัศนคติที่ดี สร้างความสามัคคีแก่พลเมืองอาเซียน

 978-616-7520-60-5 อินโดนีเซีย  120

 978-616-7520-61-2 มาเลเซีย  120

 978-616-7520-62-9 ฟิลิปปินส์  120

 978-616-7520-63-6 สิงคโปร์  120

 978-616-7520-64-3 ไทย  120

 978-616-7520-65-0 บรูไนดารุสซาลาม  120

 978-616-7520-66-7 เวียดนาม  120

 978-616-7520-67-4 ลาว  120

 978-616-7520-68-1 เมียนมา  120

 978-616-7520-69-8 กัมพูชา   120

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เตรียมพร้อม...

• เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน
•  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•  เรียนรู้วัฒนธรรมด้านต่างๆ ประเพณี ภาษา และสถานที่ส�าคัญๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ซึ่งมีภาพประกอบและเนื้อหาเป็น 4 สี ทั้งเล่ม ท�าให้อ่านง่าย

 978-616-05-2315-3 ก้าวทันอาเซียน  145



ชดุพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำาริ

ชุดพ
ัฒ
น
าสังคมตามแน

วพ
ระราชดำาริ

มหาวิทยาลัยศรีน
คริน

ทรวิโรฒ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

จัดพิมพ์และจำ�หน่�ยโดย

สถ�บันพัฒน�คุณภ�พวิช�ก�ร (พว.)
701 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999

แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9 7 8 6 1 6 0 5 3 9 5 5 0

ISBN : 978-616-05-3955-0

ราคา  150  บาท

website : 
www.iadth.com

ชุดพ
ัฒ

น
าสังคมตามแน

วพ
ระราชดำาริ

มหาวิทยาลัยศรีน
คริน

ทรวิโรฒ
ศิลปวัฒ

น
ธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ

ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม 
และศิลปาชีพ

ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ

จัดพิมพ์และจำ�หน่�ยโดย

สถ�บันพัฒน�คุณภ�พวิช�ก�ร (พว.)
701 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999

แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9 7 8 6 1 6 0 5 3 9 5 6 7

ISBN : 978-616-05-3956-7

ราคา  165  บาท

website : 
www.iadth.com

ชุดพฒันาสงัคมตามแนวพระราชดำาริ
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุดเยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน

หนังสือ

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภูมิประเทศ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหารการกิน การแต่งกาย
และภาษาประจ�าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านภาพวาดสีน้�า 4 สีสวยงาม

เขียนโดย : ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์, รศ.ปิตินันท์ สุทธสาร, รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

 978-616-7520-46-9 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... ไทย  108

 978-616-0529-44-5 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... ลาว  108

 978-616-7520-47-6 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... กัมพูชา  108

 978-616-7520-53-7 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... เมียนมา  108

 978-616-7520-45-2 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... เวียดนาม  108

 978-974-7520-49-0 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... สิงคโปร์  108

 978-974-7520-48-3 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... มาเลเซีย  108

 978-974-7520-51-3 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... ฟิลิปปินส์  108

 978-974-7520-50-6 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... อินโดนีเซีย  108

 978-974-7520-52-0 เยี่ยมบ้าน เยือนเมือง เพื่อนอาเซียน... บรูไนดารุสซาลาม   108

• มีความรู้ที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
•  สร้างจิตส�านึกและคุณค่าความเป็นไทยในแง่มุมของปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
•  ส่งเสริมความรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำาริ

หนังสือ

เขียนโดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 978-974-7599-15-2 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม  160   

 978-616-0539-56-7 ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ  165

 978-974-7599-11-4 สมุนไพรตามแนวพระราชด�าริ  160  

 978-974-7599-16-9 ความหลากหลายทางชีวภาพ  305

 978-616-0539-55-0 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  150  

 978-616-0504-09-1 เศรษฐศาสตร์พอเพียง  120  

 978-974-7599-19-0 รวมพระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  160

 978-974-3007-53-8 ตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  159

 885-4515-158-94-5 บันทึกภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  180

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ 23

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุดแผนที่ (ภูมิศาสตร์) (ชุดท้องถิ่นไทย)

แผนที่ประชาคมอาเซียน

หนังสือ

• ปูพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ทั่วไป                  
•  ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน เหมาะส�าหรับใช้ในการอ้างอิง
• แสดงที่ตั้งตรงตามหลักพิกัดสากล อาณาเขตต่างๆ อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
• มีรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ทั้งทางกายภาพและทางรัฐกิจ
• ส่งเสริมการศึกษาด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย
• ตอบสนองพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาและเรียนรู้อย่างกว้างขวางจากสื่อต่างๆ
• ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ส�าคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทุกจังหวัด พร้อมภาพประกอบสวยงาม

เขียนโดย : ผศ.กวี วรกวิน และคณะ, ศ.ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ

 978-616-0531-17-2 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย  240

 978-616-0522-04-0 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย  240

 978-616-0532-31-5 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  390

 978-616-0504-12-1 แอตลาสประเทศไทย รัฐกิจ รายจังหวัด  125

 978-616-0504-11-4 แอตลาสประเทศไทย กายภาพ รายจังหวัด  145

 978-616-0503-81-0 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ  130

 978-616-0503-83-4 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  180

 978-616-0503-82-7 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคกลาง  195

 978-616-0503-84-1 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันตก  115

 978-616-0503-86-5 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคใต้  150

 978-616-0503-85-8 แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก  120

 1901-6 แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 6 ภาค 6 แผ่น   3,300

 1907-12 แผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจและสิ่งแวดล้อม 6 ภาค 6 แผ่น   3,300

 885-4515-22-880-8 แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย   580 

 885-4515-22-881-5 แผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย   580 

 1918 แผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร   550 

 1919 แผนที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร  550

• แผนที่กายภาพ แสดงลักษณะภูมิประเทศ สถานที่ส�าคัญ ที่ตั้งจังหวัด เส้นทางคมนาคม และมีภาพประกอบสวยงาม
• แผนท่ีรัฐกิจ แสดงเขตการปกครอง ท่ีต้ังเมืองหลวง ท่ีต้ังจังหวัด สถานท่ีส�าคัญ เส้นทางคมนาคม และมีภาพประกอบสวยงาม

 885-4515-21-838-0  แผนที่กายภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  580

 885-4515-21-839-7 แผนที่รัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  580

 885-4515-23-815-9  แผนที่ประเทศเมียนมา (กายภาพ)  580

 885-4515-23-813-5  แผนที่ประเทศลาว (กายภาพ)  580

 885-4515-23-811-1  แผนที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (กายภาพ)  580

 885-4515-23-817-3 แผนที่ประเทศสิงคโปร์ (กายภาพ)  580

 885-4515-23-816-6  แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ (กายภาพ)  580

 885-4515-23-812-8  แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย (กายภาพ)  580



แสดงโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ24

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 885-4515-23-818-0   แผนที่ประเทศเวียดนาม (กายภาพ)  580

 885-4515-23-814-2  แผนที่ประเทศมาเลเซีย (กายภาพ)  580

 885-4515-23-810-4  แผนที่ประเทศกัมพูชา (กายภาพ)  580

 885-4515-40-897-2  แผนที่ประเทศเมียนมา (รัฐกิจ)  580

 885-4515-40-895-8  แผนที่ประเทศลาว (รัฐกิจ)  580

 885-4515-40-893-4  แผนที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (รัฐกิจ)  580

 885-4515-40-899-6 แผนที่ประเทศสิงคโปร์ (รัฐกิจ)  580

 885-4515-40-898-9  แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์ (รัฐกิจ)  580

 885-4515-40-894-1  แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย (รัฐกิจ)  580

 885-4515-41-801-8   แผนที่ประเทศเวียดนาม (รัฐกิจ)  580

 885-4515-40-896-5  แผนที่ประเทศมาเลเซีย (รัฐกิจ)  580 

 885-4515-40-892-7  แผนที่ประเทศกัมพูชา (รัฐกิจ)  580

เนือ้หาภายในแผนทีป่ระกอบด้วย รายชือ่โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าแหน่งโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ภาพโครงการต่างๆ ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเส้นถนนทีส่�าคญั เส้นแม่น�า้ทีส่�าคญั เส้นอาณาเขตประเทศ 
เขตจงัหวดั ชือ่จงัหวดั อ�าเภอ และสถานทีส่�าคญัต่างๆ พร้อมแสดงต�าแหน่ง แสดงมาตราส่วน เขม็ทศิ และค�าอธบิายสญัลกัษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แผนที่ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 885-4515-21-828-1  แผนที่ประเทศไทย  550

 885-4515-21-831-1  แผนที่ภาคเหนือ  550

 885-4515-21-832-8 แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  550

 885-4515-21-833-5 แผนที่ภาคกลาง  550

 885-4515-21-834-2 แผนที่ภาคตะวันออก  550

 885-4515-21-835-9   แผนที่ภาคตะวันตก  550

 885-4515-21-836-6   แผนที่ภาคใต้  550

 885-4515-21-837-3 แผนที่กรุงเทพมหานคร  550

 885-4515-21-829-8   แผนที่ประเทศไทย แสดงศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ  550

 885-4515-21-830-4  แผนที่ภาคเหนือ แสดงศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ   550



หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ 25

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุดเจ้าหญิงผักกาดกับเจ้าชายแก้วมังกร 

(นิทานเล่มใหญ่)

ต้านภัยสารเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก

นิทาน

นิทานส่งเสริมการอ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

• สอนให้เด็กตระหนักและรู้คุณค่าประโยชน์ของผักและผลไม้ต่างๆ
• มีกิจกรรมท้ายเล่มเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด 
• สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการรับประทานผักและผลไม้
• ภาพประกอบ 4 สี สีสันสวยงาม

 978-974-9380-89-5 เจ้าหญิงผักกาดกับเจ้าชายแก้วมังกร    160
  ตอน ขนมหวานจอมซ่า 

 978-974-9380-90-1 เจ้าหญิงผักกาดกับเจ้าชายแก้วมังกร   160
  ตอน มะระหวานต้านโรค 

 978-974-9380-91-8 เจ้าหญิงผักกาดกับเจ้าชายแก้วมังกร  160 
  ตอน มิตรภาพในไร่มันฝรั่ง 

 978-974-9380-92-5 เจ้าหญิงผักกาดกับเจ้าชายแก้วมังกร  160 
  ตอน แฟนซีผักหรรษา

 978-974-9380-93-2 เจ้าหญิงผักกาดกับเจ้าชายแก้วมังกร  160 
  ตอน ดร.หนวดขาวกับศูนย์วิจัย 

 978-974-9380-94-9 เจ้าหญิงผักกาดกับเจ้าชายแก้วมังกร  160 
  ตอน เครื่องดื่มคลายร้อน 

 สิวรัตน์ หำญเสน่ห์ลักษณ์

 ธิดำรัตน์ ผุดผ่อง

 ธิดำรัตน์ ผุดผ่อง

วัลยำ ทับทิมศรี

 ธนุตรำ ทิพกนก

 ธิดำรัตน์ ผุดผ่อง

เขียนโดย : ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์ และคณะ, วนิดา จันทร์ทรงกลด

• ช่วยให้เด็กตระหนักถึงภัยร้ายของสารเสพติด
• การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสารเสพติด

 978-974-9640-57-9 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง สารระเหย  60

 978-974-9640-55-5 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง ยาบ้า  60

 978-974-9640-58-6 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง เฮโรอีน  60

 978-974-9640-61-6 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง ผีร้าย  60  

 978-974-9640-64-7 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง ยาอี  60  

 978-974-9640-56-2 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง ฝิ่น  60  

 978-974-9640-63-0 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง สิ่งเสพติด  60  

 978-974-9640-65-4 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง ความรักของแม่  60

 978-974-9640-60-9 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง คิดใหม่ ท�าใหม่  60

 978-974-9640-59-3 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง หมู่บ้านนี้ไม่มียาเสพติด  60   

 978-974-9640-62-3 ชุดมหันตภัยยาเสพติด เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น  60

 978-974-9640-53-1 ชุดภูมิคุ้มกันสารเสพติด เล่ม 1  50

 978-974-9640-54-8 ชุดภูมิคุ้มกันสารเสพติด เล่ม 2  50

 978-974-9640-52-4 ชุดภูมิคุ้มกันสารเสพติด เล่ม 3  50



หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ26

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-4421-51-7 ชุดภูมิคุ้มกันสารเสพติด เล่ม 4  50

 978-974-4421-52-4 ชุดภูมิคุ้มกันสารเสพติด เล่ม 5  50

 978-974-4421-53-1 ชุดภูมิคุ้มกันสารเสพติด เล่ม 6  50

สนุกกับกีฬา (แนะนำาเทคนิคการเล่นพร้อมภาพประกอบที่ชัดเจน)

นิทานเศษวัสดุ

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

เขียนโดย : อุทัย สงวนพงศ์

• มีวิธีการ ทักษะ เทคนิคในการเล่นกีฬา กรีฑาที่ถูกต้องและปลอดภัย
• มีภาพประกอบค�าอธิบายสั้นๆ เข้าใจได้ง่าย
• ส่งเสริมให้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
• น�าเสนอวิธีการบริหารกายรูปแบบต่างๆ

 978-974-4423-94-8 สนุกกับวอลเลย์บอล  240

 978-974-4426-88-8 สนุกกับบริหารกาย  240

 978-974-4426-07-9 สนุกกับเกม  240

 978-974-4429-96-4 สนุกกับกรีฑา 1  240

 978-974-4429-97-1 สนุกกับกรีฑา 2  240

 978-974-4429-94-0 สนุกกับวอลเลย์บอลชายหาด  240

 978-974-9926-64-2 สนุกกับเซปักตะกร้อ  240

 978-974-4429-99-5 สนุกกับพลัง  240

 978-974-4429-98-8 สนุกกับฟุตซอล  240

 978-974-2655-05-1 สนุกกับบาสเกตบอล  240

 978-974-2655-06-8 สนุกกับฟุตบอล 1  240

 978-974-2655-07-5 สนุกกับฟุตบอล 2  240

 978-974-2655-08-2 สนุกกับฟุตบอล 3  240

 978-974-2659-95-0 สนุกกับว่ายน�้า  240

 978-974-1614-90-5 สนุกกับการป้องกันตัว  240

 978-616-0500-00-0 สนุกกับแบดมินตัน 1  240

 978-616-0500-01-7 สนุกกับแบดมินตัน 2  240

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เขียนโดย : ภัทรวลี นิ่มนวล
• ฝึกทักษะการสังเกต    
• ฝึกทักษะการใช้ตาและมือสัมพันธ์กัน 
• ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
• ฝึกทักษะการท�างานอย่างมีสมาธิ

 978-974-9640-41-8  นิทานไม้จิ้มฟัน เรื่อง เพชรพระราชา  68

 978-974-9640-39-5  นิทานยาง เรื่อง มาเป็นเพื่อนกัน  68

 978-974-9640-40-1  นิทานเชือก เรื่อง วันเกิดลูกเป็ด  68
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

เพิ่มทักษะการประดิษฐ์

ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำาหรับเด็กประถมศึกษา

ชุดเกษตร/สุขภาพ

หนังสือเสริมการอ่าน

หนังสือ

หนังสือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เนื้อหาเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์ให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป แนะน�าวิธีการตัดเย็บผ้าอย่างง่าย
การพับกระดาษหลากหลายแบบ และการน�าวัสดุเหลือใช้และวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ และของตกแต่ง

เขียนโดย : ภัทรวลี นิ่มนวล

 978-974-9572-13-9  งานพับกระดาษ “พ่อมดใจดี”    130

 978-974-9572-14-6  งานผ้าประดิษฐ์ “หมีแปลงร่าง”   130

 978-974-9572-15-3  งานวัสดุประดิษฐ์ “สายรุ้งช่วยจ�า”   130

หนังสือชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับเด็กประถมศึกษา น�าเสนอกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ส�าหรับผู้เรียน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551

 885-4515-38-836-6  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1  95

 885-4515-38-837-3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 2  95

 885-4515-38-838-0  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 3  95

 885-4515-38-839-7  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 4  95

 885-4515-38-840-3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 5  95

 885-4515-38-841-0  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 6  95

เขียนโดย : อ.กานต์พิชชา ทุมดี, อ.ณัฐกานต์ มหาวัน

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ การเกษตร และแนวทางการเร่ิมท�างานหรือท�าธุรกิจใหม่ๆ
การสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง

เขียนโดย : สมพงษ์ บัวแย้ม, เฉลิมชัย ธรรมรงค์วงษ์วิทย์

 978-974-614-670-8 ถอดรหัสหัวใจก�าจัดไขมันตัวร้ายที่คอยไล่ล่าคุณ  79

 978-974-103-516-8 ถอดรหัสเบาหวาน  69

 978-611-717-201-4 108 เมนูเพื่อสุขภาพอาหารสมุนไพร  135

 978-616-726-412-7 การปลูกผักหวาน-การเพาะเห็ด  99

 978-616-726-411-0 สืบสานมรดกไทยสมุนไพรพื้นบ้าน  99

 978-974-043-777-2 เกษตรแนวใหม่ มะเดื่อหวาน  110

 978-974-401-233-3 เกษตรแนวใหม่ เกษตรกรรมท�าเงิน  99

 978-616-050-817-4 สร้างโอกาสในวิกฤต สร้างชีวิตที่ดีด้วยตัวคุณเอง  155



 978-974-3661-61-7 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1  180

 978-974-3661-63-1 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2  180
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สมุดกิจกรรมทัศนศิลป์ 2 ภาษา รวบรวมทักษะพื้นฐานศิลปะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
เรื่องของธรรมชาติ การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยมีการสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมและหน้าที่พลเมืองในการท�างานศิลปะ

KING BHUMIBOL ADULYADEJ OF THAILAND

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์แบบญี่ปุ่น ป.1-6 

(หนังสือแปลญี่ปุ่น)

ลากเส้น เล่นสี เล่ม 1-6

หนังสืออ่านนอกเวลา

ชุดสนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting :

Student’s Edition with Glossary and Activities ฉบับปกอ่อนส�าหรับนักเรียน
ประกอบด้วยอภิธานศัพท์และค�าถามท้ายบท

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

  978-974-9977-56-9 King Bhumibol Adulyadej of Thailand :   100
  From Prince to King (Volume 1)   
 978-974-9977-57-6 King Bhumibol Adulyadej of Thailand :   120
  Strength of the Land (Volume 2)
 978-974-9977-58-3 King Bhumibol Adulyadej of Thailand :   120
  By the Light of your Wisdom (Volume 3)

หนังสือแปลและหนังสือต่างประเทศ

Translated Books and Foreign Books

ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ใฝ่หาความรู้ จากการสังเกต ทดลอง และสรุปผลการทดลอง

เขียนโดย : Lola Nunez and Monserrat Herrero       แปลโดย : รศ.เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์

 885-451-5088-01-3 Drawing and Painting เล่ม 1  160

 885-451-5088-02-0 Drawing and Painting เล่ม 2  220

 885-451-5088-03-7 Drawing and Painting เล่ม 3  220

 885-451-5088-04-4 Drawing and Painting เล่ม 4  220

 885-451-5088-05-1 Drawing and Painting เล่ม 5  220

 885-451-5088-06-8 Drawing and Painting เล่ม 6  220

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

• สนุกกับการทดลองกิจกรรมที่หลากหลาย                  • สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
• กิจกรรมสร้างสรรค์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ • มีขั้นตอนสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
• กระตุ้นให้คิด ส�ารวจ และศึกษาสภาพจริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์



 978-974-3661-64-8 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 3  180

 978-974-3661-65-5 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 4  220

 978-974-3661-66-2 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 5  220

 978-974-3661-68-6 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 6  240

 978-974-7354-74-4 Have Fun with Reading 1  40

 978-974-7354-75-1 Have Fun with Reading 2  40

 978-974-7354-76-8 Have Fun with Reading 3  36

 978-974-7354-77-5 Have Fun with Reading 4  34

 978-974-7354-79-9 Have Fun with Reading 5  34

 978-974-7354-80-5 Have Fun with Reading 6  34

 978-974-7093-03-2  The Naughty Ball    70Thitikarn Jaikwang
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 978-974-9640-51-7  มินี่ ตอน ปาร์ตี้สุดเหวี่ยง                         85

 978-974-9640-34-0 มินี่ ตอน หัวใจสะดุดรัก    85

 978-974-4423-75-7 มินี่ ตอน คุณปู่คนใหม่   85

 978-974-4423-98-6 คาวบอยไอติม  45

 978-974-4423-97-9 อัศวินอมตุ่ย  45

 978-974-9925-23-2 พ่อมดสตรอว์เบอร์รี  55

 978-974-4423-76-4 เอ๊ย! ถั่วหล่น   45
  (วรรณกรรมเยาวชนจากประเทศองักฤษ ชดุวรรณกรรมกิก๊กัก๊)

 978-974-9881-98-9 โมน่าค้างคาวผี ตอน ผีขนมปัง  55
  (เรื่องสนุกๆ จากรายการทีวีสุดฮิตของเด็กๆ)

 978-974-7757-94-1 โมน่าค้างคาวผีกับมือปุกปุย   55

 978-974-7811-03-2 มือปราบค้างคาวผี  55

 978-974-7757-46-0 ดาบวิเศษเอ็กซ์คาลิเบอร์  55

 978-974-7757-54-5 เซอร์ลานสล็อตกับอัศวินด�า  55

 978-974-7757-63-7 เซอร์กาเวนกับอัศวินเขียว  55

คริสทีเนอ เนอสลิงเงอร์

แพท มูน

ไฮอำวิน โอแรม

โทนี่ มิททัน

เอเดรียน บูท

(ผลงานดีเด่นทางด้าน

วรรณกรรมเยาวชน)

(วรรณกรรมเยาวชน

จากประเทศอังกฤษ

ชุดวรรณกรรมกิ๊กกั๊ก)

(หนังสือแปล) ท่ีผู้เขียนได้รับเหรียญรางวัลระดับนานาชาติ

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

• อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาสนุก น่าสนใจ
• แปลจากเรื่องที่ได้รับรางวัลนานาชาติ โดยผู้แปลที่ทรงคุณวุฒิ

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ก้าวแรกสู่อาเซียน...โลกกว้าง English

ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เริ่มจากค�าศัพท์ง่ายๆ มีการสอดแทรกเนื้อหาและบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน  
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะความคิดที่ได้จากการอ่านและเรียนรู้รูปแบบประโยค ค�าศัพท์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

แปลโดย : รศ.พิตรวัลย์ โกวิทวที

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุด Big First Steps หนังสือ เป็นหนังสือชุดโลกใบจิ๋ว ฉบับภาษาอังกฤษ (Andrew Martin Potier เป็นบรรณาธิการ)

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน
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 978-974-9421-95-6 The Magic Pearl (เงือกน้อยกับไข่มุกพันปี)  98

 978-974-9421-98-7 Tiny Got Lost (แดงเล็กหลงทาง)  98    

 978-974-9400-21-0 Fluffy’s Veggie Garden (สวนผักกาดขาวของปุกปุย)   98

 978-974-9400-22-7 The Three-legged Chair (เก้าอี้สามขากับชายชราตาเดียว)  98

 978-974-9400-20-3 The Little Worms Go to Bed Early (หนอนนอนดึก)  98 

 978-974-9421-99-4 Piggy Won the Race (หมูจ�้าม�่า)  98

 978-974-9400-15-9 The Purple Monkey (เจ้าลิงสีม่วง)  98

 978-974-9400-14-2 The Red Purse (กระเป๋าสตางค์สีแดง)  98

 978-974-9400-13-5 The Chocolate Doughnut (เค้กจอมซ่ากับโดนัทช็อกโกแลต)  98

 978-974-9488-11-9 Katie’s Piggy Bank (กระปุกของน้องกิ๊บ)  98

 978-974-8826-24-0 Dino the Deceiving Bird (เจ้าขุนทองจอมเลียนเสียง)  98 

 978-974-9422-23-6 Daniel’s Dream (ความฝันของโฟล์ค)  98 

 978-974-9422-18-2 Noah’s New Planet (ดาวดวงใหม่ของมุกมิก)  98 

 978-974-7181-29-6 Uncle’s Elephant Flower Shop (ดอกไม้สีรุ้ง)  98

 978-974-9422-20-5 The King’s Guards (ทหารยามพระราชา)  98

 978-974-9422-15-1 A Fish Bone in Mr. Croco’s Throat (ก้างติดคอคุณเข้)  98

โชเนีย ฮอลลีแมน/ไฮอำวิน โอแรม

รง
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 978-974-9400-12-8 Where is Ken? (น้องหาย)  98

 978-974-9400-11-1 The Shaking Melon (แตงโมของพ่อมดน้อย)  98

 978-974-9422-17-5 Brongo’s Adventure (เปาะเปี๊ยะผจญภัย)  98

 978-974-9481-59-2 Ricky’s Ruler (ไม้บรรทัดของโป้ง)  98

 978-974-9422-19-9 Flop-Ear (หูเอียง)  98

 978-974-9422-21-2 Three Friends and the Bees (สามเกลอเจอผึ้ง)  98

 978-974-9422-22-9 Tidy Your Room Up, Tony (ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง)  98

 978-974-9422-16-8 The Violet Angel (นางฟ้าเจ็ดสี) (ฉบับภำษำไทยได้รับรำงวัลหนังสือดีเด่น)   98

 978-974-9400-19-7 Mission on the Planet Cheese (ปฏิบัติการดาวเนยแข็ง)   98

 978-974-9400-17-3 The Ocean Express (รถไฟใต้ทะเล)  98

 978-974-9400-18-0 The Magic Tomatoes (มะเขือเทศของแม่มดจิ๋ว)   98

 978-974-9400-16-6 Andy the Puffing Dragon (ปุ๊บปั๊บมังกรพ่นไฟ)   98 

ชุด World Kids Young Reading

หนังสือ

• เป็นหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งเรียบเรียงจากหนังสือชุดเมืองนิทาน (Andrew Martin Potier เป็นบรรณาธิการ)  

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน
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 978-974-9776-52-0 บิ๊กกับโบว์ผจญภัยใต้สมุทร  35
 978-974-9925-84-3 บิ๊กกับโบว์บุกป่ามหัศจรรย์  35
 978-974-9776-53-7 บิ๊กกับโบว์บุกขั้วโลกเหนือ  35
 978-974-9926-26-0 บิ๊กกับโบว์บุกแอฟริกา  35
 978-974-9926-25-3 บิ๊กกับโบว์ตะลุยโลกล้านปี  35
 978-974-9926-19-2 บิ๊กกับโบว์เที่ยวเมืองนิทาน  35
 978-974-2653-85-9 การผจญภัยของโมน่าค้างคาวผี  35   

ชุดนิทานสองภาษาสำาหรับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาหนังสือ

เนื้อหาเป็นนิทานภาพสองภาษา เด็กสามารถเรียนรู้ค�าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษผ่านนิทานแสนสนุกและระบายสีภาพได้

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน
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 978-974-9380-95-6 The Egg-Shelled Crab ปูเปลือกไข่  72  

 978-974-9380-96-3 The Knitting Wool Boy เด็กชายไหมพรม  72  

 978-974-9380-97-0 The Wise Candies ลูกอมเจ้าปัญญา  72 

 978-974-7811-20-9 เธอมาจากดาวดวงไหน  165  

 978-974-7811-26-1 เมื่อต�ารวจดับเพลิงมาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก  165  

 978-974-7811-34-6 แคลริซ บีน จอมเพี้ยน  165 

 978-974-2655-90-7 How to perform one’s ablution  72  

 978-974-2655-89-1 The Three carp  82  

 978-974-2655-93-8 How to Make Braided Mats  80  

 978-974-2655-91-4 How To Make Paper-Bag Puppet   72  

 978-974-2655-86-0 Susan Lost Her Way  80  

 978-616-0500-02-4 The Happy Family  80  

 978-974-2655-92-1 The Wonderful Garden  80  

 978-974-2655-87-7 Osman’s Parrot  80

 978-616-7520-59-9 ค�าพังเพย สุภาษิต และคติสอนใจภาษาจีน  180

 978-974-9925-83-6 ฟันปลอมของคุณยาย (Granny’s False Teeth)  80

 978-974-9486-09-2 อาร์ชี ฮัดชิ่ว! (Achoo Archie)  80

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ 31

นิทานภาพสองภาษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยการสัมผัส

• เนื้อหาเป็นนิทานสองภาษาเพื่อสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้ภาษาควบคู่กัน
• สนุก เพลิดเพลินกับผิวสัมผัสบนรูปร่างน่ารักๆ 

เขียนโดย : Patwalee Nimnuan

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุด แคลริซ บีนนิทานสองภาษา

เนื้อหาเป็นหนังสือนิทานสองภาษา เด็กจะได้เรียนรค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่หลากหลายแบบเจ้าของภาษาโดยตรง

เขียนโดย : ลอเร็น ชายล์ด

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ

ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

• มีค�าบรรยายศัพท์และโครงสร้างประโยคอย่างง่าย
• ค�าศัพท์พร้อมความหมายท้ายเล่ม

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาจีน

ค�าพังเพย สุภาษิต และคติสอนใจภาษาจีน มีความหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา 
และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต

เขียนโดย : รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุด Healthy Kids เพื่อสุขภาพของเยาวชน

ส่งเสริมให้เด็กตระหนักในการรักษาสุขภาพตนเอง เขียนโดย : เเชนทร์ โควินท์

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



   โครงงานชนะการประกวด ระดับประถมศึกษา ชุดที่ 1 

 978-974-7354-82-9 โครงงานภาษาไทย,

  กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์,   

  กลุ่มวิทยาศาสตร์,  1,313

  กลุ่มสังคมศึกษา,   

  กลุ่มภาษาอังกฤษ,

  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Self Improvement Books

หนังสือเสริมทักษะฯ

 978-974-1686-11-7  ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 1   48

 978-974-7598-82-7 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 1  120

 978-974-1686-17-9  ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 2   42

 978-974-7598-83-4 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 2  120

 978-974-1686-20-9  ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 3   45

 978-974-7598-84-1 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 3  110 

 978-974-1686-25-4  ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 4   38

 978-974-7598-86-5 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 4  70 

 978-974-1686-34-6 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 5   30

 978-974-7598-87-2 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 5  70

 978-974-1686-39-1  ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 6  48

 978-974-7598-88-9 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 6  120

 978-974-1686-42-1  ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 7  48

 978-974-7598-95-7 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 7  110 

 978-974-1686-48-3  ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 8   48

 978-974-7598-89-6 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 8  120 

 978-974-1686-51-3  ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 9   48

 978-974-7598-90-2 คู่มือการใช้ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 9  70

1 ชุด
11 เล่ม

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ32

ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด

หนังสือ

เป็นหนังสือชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด (ฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา) พัฒนาสมอง ฝึกสมอง กระตุ้นให้เด็กคิด
และแก้ปัญหา สนุกสนานเพลิดเพลิน 

เขียนโดย : ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุดโครงงานชนะการประกวด

หนังสือ

มีตัวอย่างการท�าโครงงานอย่างละเอียด สามารถน�าไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



 โครงงานชนะการประกวด ระดับประถมศึกษา (ป.1-3) ชุดที่ 3

 885-4515-50-841-2  โครงงานกลุ่มทักษะภาษาไทย,

  กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์,   

  กลุ่มวิทยาศาสตร์,  1,200

  กลุ่มสังคมศึกษา,   

  กลุ่มภาษาอังกฤษ,

  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 โครงงานชนะการประกวด ระดับประถมศึกษา ชุดที่ 1

1 ชุด
13 เล่ม

 โครงงานชนะการประกวด ระดับประถมศึกษา ชุดที่ 2

 885-4515-50-842-9 โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   

  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ),  1,259  

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

  สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ,

  โครงงานกระบวนการเรียนรู้   

  บุคลิกภาพและบูรณาการ 

 

 885-4515-50-843-6 โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   

  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ),  1,455  

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

  สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ,

  โครงงานกระบวนการเรียนรู้   

  บุคลิกภาพและบูรณาการ

 885-4515-50-844-3 โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   

  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ),  1,505  

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

  สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ,

  โครงงานกระบวนการเรียนรู้   

  บุคลิกภาพและบูรณาการ

1 ชุด
9 เล่ม

1 ชุด
9 เล่ม

1 ชุด
9 เล่ม

 โครงงานชนะการประกวด ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)  ชุดที่ 3

 โครงงานชนะการประกวด ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3) ชุดที่ 3

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ 33

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



 978-974-7354-65-2 แนวทางการจัดกิจกรรมโครงงานทุกรายวิชา   220

 978-974-4423-33-7 ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานภาษาไทย  125  

 978-974-4423-35-1 ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์  105

 978-974-4423-32-0 ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  120

 978-974-4423-31-3 ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  140

 978-974-4423-28-3 ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  115

 978-974-4423-38-2 ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานศิลปะ  110 

 978-974-4423-36-8 ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  120 

 978-974-4423-37-5 ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงานภาษาต่างประเทศ  115

 978-974-4423-40-5 โครงงานวิจัย  110

 978-616-05-3014-4 คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานคณิตศาสตร์  140

 978-616-05-3015-1 คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานภาษาไทย  180

 978-616-05-3016-8 คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานภาษาอังกฤษ  140

 978-616-05-3017-5 คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  140

 978-616-05-3018-2 คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  140

 978-616-05-3019-9 คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานศิลปะ  140 

 978-616-05-3020-5 คู่มือการจัดการเรียนรู้ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  140 

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ34

ชุดกระบวนการเรียนรู้โครงงาน 8 กลุ่มสาระ

หนังสือเสริมศักยภาพ

• มีตัวอย่างการท�าโครงงานอย่างละเอียด สามารถน�าไปบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
•  ทักษะในการคิดและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง

เขียนโดย : อ.วิมลศรี สุวรรณรัตน์, อ.มาฆะ ทิพย์คีรี

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ชุดโครงงาน

หนังสือเพิ่มศักยภาพ

• มีแนวทางการจัดโครงงาน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีผสมผสานการให้ความรู้กับการปฏิบัติจริง
•  เน้นการคิดอย่างมีเหตุผลในการท�างานเป็นกลุ่ม
• น�าไปใช้ได้กับทุกสาขาวิชาและกับผู้เรียนทุกวัย

เขียนโดย : อ.วิมลศรี สุวรรณรัตน์, อ.มาฆะ ทิพย์คีรี

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

โครงงาน 7 กลุ่มสาระ

คู่มือการจัดการเรียนรู้

• ภายในเล่มประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดของสาระส�าคัญ ตัวชี้วัด กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผล ภาคผนวก
•  เหมาะส�าหรับครูผู้สอนน�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
• ฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า

เขียนโดย : อ.วิมลศรี สุวรรณรัตน์, อ.มาฆะ ทิพย์คีรี

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



หนังสือศักยภาพสำาหรับครู

Books for Teachers

ปำริชำติ จึงวิวัฒนำภรณ์

ดร.พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์

ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 

รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์, ดร.ค�ำแก้ว ไกรสรพงษ์ 

สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)

 978-974-9034-82-8 การวิจัยในชั้นเรียนระดับอนุบาล  75

 978-974-9595-97-8 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  140

 978-974-4424-53-2 ละครสร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก  190

 978-974-7598-61-2 การบริหารสมอง (Brain Gym)  65

 978-974-4424-65-5 คู่มือการใช้สื่อของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย  200

 885-451-5158-29-7 คู่มือการจัดการสื่อของเล่นเพื่อการเรียนรู้  80

 978-974-4423-80-1 สุขภาพและความปลอดภัย ทักษะกลไก  68

 978-974-9925-77-5 ความเข้าใจส�าคัญเพื่อการท�างานกับเด็กปฐมวัย  90 

 978-974-7639-09-4 การสอนแบบมอนเตสซอรี่   190
  จากทฤษฎีสู่แนวทางน�าไปปฏิบัติ      

 978-974-7598-92-6 คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรี่   220
  จากทฤษฎีสู่แนวทางน�าไปปฏิบัติ  

 978-974-9926-65-9 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  220

รศ.ดร.น้อมศรี เคท

 978-616-0535-44-6 บทความทางการศึกษา  280

 978-616-0535-45-3 บทความวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย  280

 978-974-7598-09-4 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  90 
  โดยการท�าโครงงานระดบัประถม    

 978-974-7598-58-2 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  78
  โดยการท�าโครงงานระดบัอนบุาล 

 978-974-9640-13-5 โครงงานบูรณาการ   72

 978-974-7641-62-2 โครงงานคณิตศาสตร์  225

 978-974-7642-81-0 โครงงานวิทยาศาสตร์ เล่ม 1  220

 978-974-7642-95-7 โครงงานวิทยาศาสตร์ เล่ม 2  235

 978-616-05-4216-1 โครงงานภาษาไทย  225

อ.
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ลศ

รี 
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ณ
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น์

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล

อ.ชัยศักดิ์ ลีลำจรัสกุล

อ.วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และคณะ

อ.มำฆะ ทิพย์คีรี
อ.วิมลศรี สุวรรณรัตน์

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ 35

การจัดประสบการณ์การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือสำาหรับครูผู้บริหารเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ปฐมวัย

บทความทางการศึกษาและบทความวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

หนังสือ

รวบรวมบทความวิจัยและบทความทางการศึกษา เป็นประโยชน์ส�าหรับการศึกษาของครู/อาจารย์ นักการศึกษา
ผู้บริหารในระดับต่างๆ และผู้สนใจโดยท่ัวไป

เขียนโดย : รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



 978-974-4423-29-0 การวิจัยการสอนโครงงานระดับประถมศึกษา  120

 978-616-0504-30-5 การวิจัยการสอนโครงงานระดับมัธยมศึกษา  200 

 978-974-7598-91-9 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  150
  วิชาโครงงาน

 978-974-8831-34-3 สร้างพหุปัญญาด้วยโครงงาน  395

 978-974-9926-18-5 วิธีการท�าโครงงานคณิตศาสตร์  85 

 978-616-0502-61-5 กลวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการท�าโครงงาน  120
  ระดับประถมศึกษา

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล

ผศ.ดร.ปรียำ บุญญสิริ 

อ.วิมลศรี สุวรรณรัตน์

อ.มำฆะ ทิพย์คีรี

อ.ยุทธ ไกยวรรณ์

แปลโดย ศรีภูมิ อัครมำส

 978-616-05-4224-6 คู่มือการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  225

 978-616-0526-28-4 คู่มือการท�าโครงงานอย่างง่าย แบบ SML  140

อ.มำฆะ ทิพย์คีรี
อ.วิมลศรี สุวรรณรัตน์

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
๗๐๑ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๓-๘๐๐๐ (อัตโนมัติ ๑๕ สาย), ๐-๒๒๔๓-๑๘๐๕
แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : ๐-๒๒๔๑-๔๑๓๑, ๐-๒๒๔๓-๗๖๖๖

สงวนลิขสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา ๒๒๕ บาท

ISBN : 978-616-05-3004-5
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ
พฟภมยรลวศษสหฬอฮกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ
พฟภมยรลวศษสหฬอฮกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYz

โค
รงงาน

บ
่ม
เพ

าะค
่าน

ิย
ม
ห

ล
ัก
 ๑
๒

 ป
ระก

าร G
PAS 5 STEPs

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์

ระดับ
มัธยมศึกษ

า

GPAS 5 STEPs
ระดับมัธยมศึกษา

สร้างพหุปัญญาด้วยโครงงาน

ค่านิยมหลัก
โครงงานบ่มเพาะ

ประการ๑๒

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
๗๐๑ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๓-๘๐๐๐ (อัตโนมัติ ๑๕ สาย), ๐-๒๒๔๓-๑๘๐๕
แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : ๐-๒๒๔๑-๔๑๓๑, ๐-๒๒๔๓-๗๖๖๖

สงวนลิขสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
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»˜ÞÞÒ´ŒÒ¹¨ÔµÇÔÞÞÒ³

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ
พฟภมยรลวศษสหฬอฮกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝ
พฟภมยรลวศษสหฬอฮกขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏ
ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYz

ราคา ๒๔๐ บาท

ISBN : 978-616-05-3141-7
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ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
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GPAS 5 STEPs

ระดับประถมศึกษา

สร้างพหุปัญญาด้วยโครงงาน

ค่านิยมหลัก
ประการ๑๒

ค่านิยมหลัก
ประการ๑๒

โค
รงงา

นบ่มเพาะ

 978-616-05-3141-7 โครงงานบ่มเพาะค่านิยมหลัก 12 ประการ  240
  GPAS 5 STEPs ระดับประถมศึกษา

 978-616-05-3004-5 โครงงานบ่มเพาะค่านิยมหลัก 12 ประการ  225
  GPAS 5 STEPs ระดับมัธยมศึกษา

 978-616-05-3354-1 โครงงานบ่มเพาะค่านิยมหลัก 12 ประการ  225
  ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs ผ่าน Project-based Learning   

 978-974-7642-29-2 ชุดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  245
  เพื่อพัฒนาการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 

 978-974-7355-52-9 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์  215 

 978-974-9572-34-4 สอนอย่างไรให้เด็กเก่งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  150

 978-974-9925-46-1 เสรมิสร้างทกัษะการคดิวเิคราะห์ด้วยโจทย์ปัญหา  65

 978-974-2655-64-8 ฝึกคิด...คณิตศาสตร์  145

 978-616-7262-43-7 ประสบการณ์ครูคณิต  180

 978-974-7355-51-2 โปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นประสบการณ์  120

อ.ชัยศักดิ์ ลีลำจรัสกุล

รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ยุพิน พิพิธกุล

ผศ.วิชัย พำณิชย์สวย

 978-616-0530-30-4 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ความรู้คณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง  120

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ36

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

โครงงานบ่มเพาะค่านิยมหลัก 12 ประการ

(ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา)

• สร่้างพหุปัญญาด้วยโครงงาน
•  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
 พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs

เขียนโดย : ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

หนังสือส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ ภาษาท่ีใช้และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ตลอดจนแนวทางแก้ไข

เขียนโดย : รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

        รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



 978-616-0538-10-2 การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรม  180
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 978-974-7332-78-0 การพัฒนาการคิดของนักเรียนด้วยกิจกรรม  180
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 978-974-7353-85-3 การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ  180

 978-974-7354-07-2 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์  225

 978-974-9400-35-7 วิธีวิทยาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  220  
  วิทยาศาสตร์ ด้วยหลักการสอน 3S+I

 978-974-2653-71-2 ประมวลบทความ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนวิทยาศาสตร์  200
  สู่ห้องเรียนแห่งการคิด

 978-974-0663-23-2 กลยุทธ์พัฒนาการคิด...ภูมิคุ้มกันในตนเอง  220

 978-611-0501-00-2 สอนวิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจ  225
  ด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ

 978-616-0534-47-0 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์  180

 978-616-0537-60-0 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมสู่การจัดการเรียนรู้  190
  วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

ศ.ดร.วรรณทิพำ รอดแรงค้ำ,
ผศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ศ.ดร.วรรณทิพำ รอดแรงค้ำ,
อ.จิต นวนแก้ว

ศ.ดร.วรรณทิพำ รอดแรงค้ำ

รศ
.ด

ร.
พ
ิมพ

ันธ
์ เด

ชะ
คุป

ต์

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

ผศ.ดร.ชำตรี ฝ่ำยค�ำตำ และคณะ

ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

 978-616-0504-27-5 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  200

  แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน เล่ม 1

 978-974-7598-77-3 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  190

  แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน เล่ม 2

 978-974-9925-19-5 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  225

 978-974-9881-97-2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  110

 978-974-9922-85-9 เมนูจานเด็ดแผนการจัดการเรียนรู้คัดสรร  220

 978-974-9925-58-4 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  200

 978-974-7641-63-9 แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  200

  (ภาษาอังกฤษ)   

 978-974-0436-03-4 เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ด้วย Backward Design  220

 978-616-0507-05-4 การจัดการในชั้นเรียน : แนวทางปฏิบัติจริง  100

ดร.ทิศนำ แขมมณี และคณะ

ดร.ทิศนำ แขมมณี และคณะ

ดร.โกวิท ประวำลพฤกษ์

ผศ.ล�ำดวน ทองพรหม

รศ.ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วม

อ.ละเอียด จุฑำนันท์

ผศ
.ด

ร.
พ
ิมพ

ันธ
์ เด

ชะ
คุป

ต์
แล
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 978-974-2655-39-6 การเขียนหนังสือหรือต�าราและบทความ  200

 978-974-7598-81-0 วิจัยในชั้นเรียน: หลักการสู่การปฏิบัติ   150

 978-974-9641-16-3 เก้า ก้าว สู่ความส�าเร็จในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  125

  และการสังเคราะห์งานวิจัย 

 978-974-4424-64-8 การวิจัยการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  170อ.วิมลศรี สุวรรณรัตน์

ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ศ.ดร.สุชำติ โสมประยูร, รศ.วรรณี โสมประยูร

รศ.ทิศนำ แขมมณี และคณะ

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ 37

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

การวิจัยทางการศึกษา

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



 978-974-9044-04-9 กระบวนการเรียนรู้ ความหมาย  120
  แนวทางการพัฒนา และปัญหาข้องใจ

 978-974-7598-78-0 วิทยาการด้านการคิด  220

 978-974-9048-78-8 149 แบบฝึกคิดภาคปฏิบัติ  90

 978-974-9925-70-6 คิดเป็น สอนเป็น เรียนเป็น  75

 978-974-4424-58-7 การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา  110
  กระบวนการคิดและการปฏิบัติ 

 978-974-8831-35-0 108 วิธีคิดและประเมินพหุปัญญา  545

 978-974-8831-33-6 วิธีพัฒนาพหุปัญญาในห้องเรียน  545

 978-974-9925-78-2 BRAIN-BASED LEARNING การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท�างาน  265
  ของสมองและสร้างพหุปัญญาด้วยโครงงาน

 978-974-9380-83-3 108 วิธีวัดและประเมินพหุปัญญา  160

แปลโดย มัลลิกำ พงศ์ปริตร

ดร.โกวิท ประวำลพฤกษ์

ค�ำ
หม

ำน
 ค

นไ
ค

แปลโดย เฉลียวศรี พิบูลชล

ดร
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ิศน
ำ 

แข
มม

ณ
ี 

แล
ะค

ณ
ะ

ดร.โกวิท ประวำลพฤกษ์

 978-974-7598-94-0 คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   220

  เรื่องหลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา

 978-974-7353-84-6 การประเมินทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหา  160 

 978-974-9640-70-8 การวัดและประเมินผลทางภาษา  180

 978-974-7642-97-1 คู่มือนิเทศ การนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ชุดฝึกปฏิบัติการ  180

  การพัฒนาคุณภาพการสอนตามระดับคุณภาพของครู (NTQ)   

  และการจัดท�าแฟ้มพัฒนางาน (PORTFOLIO)

 978-974-7639-82-7 คู่มือการจัดท�าแฟ้มต้นแบบ  72

 978-974-7639-71-1 คู่มือการประเมินผลโดยใช้แฟ้มผลงานดีเด่น  120

  Portfolio Assessment ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ฝ่ำยนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)

อ.ชวลี พึ่งแสงสี

อ.กิ่งแก้ว อำรีรักษ์

ศ.ดร.วรรณทิพำ รอดแรงค้ำ

ดร.ส.วำสนำ ประวำลพฤกษ์

 978-974-7638-00-4 การศึกษาส�าหรับคนพิการในยุคโลกาภิวัตน์  135

 978-974-7598-64-3 การศึกษาสาเหตุของปัญหาของนักเรียน  48
  และแนวทางการแก้ไขปัญหาในห้องเรียน

 978-974-7638-02-8 พฤติกรรมบ�าบัด  65

 978-974-7598-63-6 เด็กสมาธิสั้น  48

 978-974-9595-71-8 ทฤษฎีการให้ค�าปรึกษา  190

ผศ
.ด

ร.ด
ำร

ณ
ี อ

ุทัย
รัต

นก
ิจ

ดร.พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
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การพัฒนาทักษะการคิดและพหุปัญญา

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

การวัดและประเมินผล

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

การศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาในห้องเรียน

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน



 978-616-05-3133-2 คู่มือเตรียมสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 100

 978-616-05-3134-9 คู่มือเตรียมสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2 100

 978-616-05-3135-6 คู่มือเตรียมสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1  120

 978-616-05-3136-3 คู่มือเตรียมสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2  120

 978-974-7355-36-9 พัฒนาครูสู่ผู้เรียน หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา  55

 978-974-9572-35-1 การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้องและมีความสุข  185

 978-974-4426-20-8 การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  125

ผศ.สมจิตร วัฒนคุลัง

ดร.จ�ำรัส นองมำก

รศ.ทิศนำ แขมมณี

 978-974-4421-16-6 การศึกษาไทย  185

 978-616-0504-10-7 พัฒนาการศึกษาแท้  80

 978-974-9595-62-6 เรียนรู้เป็นครูแท้  80

 978-974-9595-72-5 อาชีพแม่พิมพ์ของชาติ : ครูมืออาชีพยุคปฏิรูปการศึกษา  125

 978-974-9595-63-3 แนวคิดส�าหรับประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  70

 978-616-0515-42-4 STEP BY STEP เล่ม 1   320

 978-616-0515-43-1 ก�าจัดจุดอ่อน เล่ม 2  280

 978-974-2656-01-0 คู่มือการคิดวิเคราะห์โจทย์และค�าตอบ O-NET  89

รศ.วรวิทย์ วศินสรำกร

ดร.โกวิท ประวำลพฤกษ์

ค�ำหมำน คนไค

ดร.ทวีพล จูฑะพล

ดร.โกวิท ประวำลพฤกษ์

ดร.ทวีพล จูฑะพล

 978-974-7355-13-0 การบริหารเวลา  80

 978-974-7598-60-5 โครงการการฝึกทักษะการจัดการกับความเครียด  65

 978-974-9925-86-7 การบริหารข้าราชการครูและบุคลากร  120
  ทางการศึกษาแนวใหม่ (Competency)

 978-974-4424-55-6 องค์กรผู้น�า  200

 978-974-7354-30-0 ระบบการผลิตอุตสาหกรรม  230

 978-974-7355-15-4 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  225

รศ.ดร.จีระพันธ์ุ พูลพัฒน์

ดร.ดำรณี อุทัยรัตนกิจ

ประกอบ กุลเกลี้ยง

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

อ.ยุทธ ไกยวรรณ์

ผศ.มลศิริ วิโรทัย
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

การศึกษาไทย

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

คู่มือเตรียมสอบเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ O-NET

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

การบริหาร

มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และครอบคลุมในด้านต่างๆ ของการบริหารงานเพื่อการเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

การปฏิรูปและการประกันคุณภาพการศึกษา



ประทับ
ตราโรงเรียน

วันที่   เดือน       พ.ศ.

ชื่อผู้สั่งซื้อ

ต�าแหน่ง

โรงเรียน

ที่ตั้ง

       โทรศัพท์

นัดส่งวันที่      รับของวันที่

        ลงชื่อ      ผู้สั่งซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการดังนี้

ลงชื่อ ผู้อ�านวยการ/อาจารย์ใหญ่

      (                                )

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลงชื่อ ผู้รับใบสั่งซื้อ

      (                           )

               /        /

1.  ประธานกรรมการ 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ

2. กรรมการ 6. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

3. กรรมการ 7. ผู้อนุมัติ/ต�าแหน่ง

4. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้จัดเตรียมเอกสาร

โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา 

รายการวัสดุสิ่งพิมพ์ และพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

ใบสั่งซื้อ

website :
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


