
ระดับก่อนประถมศึกษา

ใบสั่งซื้อ2562
งบเรียนฟรี
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สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999 แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666 website : 
www.iadth.com
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สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999 แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666 website : 

www.iadth.com
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แผนการจัดประสบการณ์

สำาหรับครูผู้สอน 

ตรงตามมาตรฐานฯ

ของหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560

บัตรภาพ

เมื่อสั่งซื้อชุดเสริมประสบการณ์

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

จัดครบตามหลักสูตร 

สมบูรณ์ที่สุด

200 บาท

นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ

โรงเรียน
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตร�โรงเรียน)

สั่งซื้อได้ที่
ร้านค้ามาตรฐานทั่วไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ระดับปฐมวัย

เสริมประสบการณ์

อนุบาล 1 - อนุบาล 3 

ชุด

FREE

ที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย
นิทาน เพลง คำาคล้องจอง และปริศนาคำาทาย 

มีทั้งภาพและเสียง เพื่อช่วยให้การจัดประสบการณ์
สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

1 ชุด มี 6 เล่ม
(หนังสือจัดเป็นชุดในซองพลาสติก)

LEARNING
Activeสั่งซื้อ

ออนไลน์ ได้ที่ี

นวัตกรรมใหม่

นอกจากนี้ยังเพิ่ม

QR code  

หลักสูตร
ใหม่



เชิงบวก
วินัย

14

ประสบการณ์ส�าคัญ

รู้จักหน้าที่
มฐ.  1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12  จุดประสงค์ 1. รู้จักและบอกลักษณะของเวลากลางคืน

       2. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์  

       ระหว่างมือกับตาด้วยการระบายสี

สังเกตภาพและระบายสีภาพที่สัมพันธ์กัน

กลางคืน

การสังเกต

การใช้
ประสาทสัมผัส

การ
เปรียบเทียบ

เชิงบวก
วินัย

1.4.4  เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้

การส่งเสริม
ความจ�า

2

มุ่งเน้น : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม

จัดประสบการณ์และกิจกรรม

บูรณาการสตีมศึกษา 

(STEAM EDUCATION)

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ 

ที่สอดคล้องกับการทำางาน 

ของสมอง BBL     

กิจกรรมที่ี ให้เด็กลงมือทำา

แบบ Active Learning   

ICON แสดงทักษะต่่าง ๆ

EF และ BBL 

ประสบการณ์สำาคัญ

ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 

ชื่อเรื่องสอดคล้องกับหน่วยตามหัวเรื่องสาระที่ควรเรียนรู้

จุดประสงค์ที่แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ตามมาตรฐานหลักสูตรหลังจากเด็กได้รับประสบการณ ์

หลักสูตรใหม่

2560

ชุดงบเรียนฟรี 200 บาท

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560

ปลูกฝังหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่งเสริมวินัยเชิงบวก
ด้วยการให้แนวทางที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติตนของเด็กปฐมวัย

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เชื่อมโยงสู่การพัฒนาบุคลิก
และอุปนิสัยที่ดีงามของในหลวง 
รัชกาลที่ 10 เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยไทยให้สร้างคุณค่ากับ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
ต่อไปในอนาคต

ครบถ้วน : ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์

ครอบคลุม : สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

สาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สำาคัญ

ส่งเสริมวินัยเชิงบวก 

และการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม

สำาหรับเด็กปฐมวัย



แค่สแกน รับชมได้ทันที!!

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 701 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2243-1805 แฟกซ : ทุกหมายเลข, แฟกซอัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666
3551211028

เจ็ด      SEVEN แปด      EIGHT เกา    NINE สิบ         TENหก           SIX

สอง       TWO สาม      THREE สี่         FOUR หา         FIVEหน่ึง         ONE
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ชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย

ประกอบด้วย
แผนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ชุดกิจกรรมบูรณาการ

(ใช้สำาหรับงบเรียนฟรีโดยเฉพาะ)

ชุดกิจกรรมใช้ควบคู่กับแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ มีรายละเอียดครบถ้วน
ทุกกิจกรรมในซีดีรอมเหมาะกับการวางแผน

การจัดประสบการณ์ล่วงหน้า

นวัตกรรม 
ใหม่ล่าสุด

คำาถามพัฒนาการคิดที่มีคำาตอบ

หลากหลายช่วยกระตุ้นกระบวนการคิด 

ให้กับเด็ก

การออกแบบกิจกรรมให้เด็กเข้าใจง่าย

กิจกรรมสัมพันธ์กับประสบการณ์ในชีวิตประจำาวัน

ใช้ง่ายแบบ

หน้าต่อหน้า

สอนง่าย

เรียนรู้ง่าย

ซ้าย เป็นชุดกิจกรรมเด็ก ขวา เป็นแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 701 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2243-1805 แฟกซ : ทุกหมายเลข, แฟกซอัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666
3551211028

บัตรภาพ
FREE

New
หลักสูตรให

ม่
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ชุดเสริมประสบการณ์
ระดับปฐมวัย

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

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

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

เท่างบประมาณ 200 บาท

เท่างบประมาณ 200 บาท

เท่างบประมาณ 200 บาท

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

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

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

อนุบาล

อนุบาล

อนุบาล

1

2

3

200 บาท

200 บาท

200 บาท

พว.
คัดสรรหนังสือดี
ตรงตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้วยประสบการณ์ก�รผลิตหนังสืออนุบ�ล
ม�กกว่� 30 ปี ทุกชุดได้รับคว�มนิยมอย่�งสูงสุด

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

ในปริม�ณที่ใกล้เคียงกัน

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

New
หลักสูตรให

ม่
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ระดับก่อนประถมศึกษา ราคา จำานวนนักเรียน รวมเป็นเงิน
 อนุบาล 1 228
 อนุบาล 2 228
 อนุบาล 3 228

ราคารวมหนังสือ

งบประมาณที่ได้รับ
ผลต่าง (ส่วนลด)

รหัสสินค้า ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

 885-4515-53-847-1 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ตัวเด็ก เล่ม 1 38 - -

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

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

885-4515-53-850-1 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1 38 - -

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

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

885-4515-53-853-2 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 1 38 - -

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

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

885-4515-53-856-3 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 1 38 - -

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

885-4515-62-856-1 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 3 - - 38
885-4515-53-862-4 ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ พัฒน�ทักษะพื้นฐ�นก�รเรียนรู้ เล่ม 1 38 - -

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

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

885-4515-53-859-4
ชุดเสริมประสบก�รณ์ฯ สะเต็มเพื่อพัฒน�ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 เล่ม 1
38 - -

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

ในศตวรรษที่ 21 เล่ม 2
- 38 -

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

ในศตวรรษที่ 21 เล่ม 3
- - 38

ราคารวม 228 228 228

งบประมาณที่ได้รับ 200 200 200 200

สถ
�บ

ันพ
ัฒ

น�
คุณ

ภ�
พ

วิช
�ก

�ร
 (พ

ว.
)

สำาหรับงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ระดับก่อนประถมศึกษา

สั่งวันนี้ส่งได้ทันที พร้อมทำาเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ตามงบประมาณที่ ได้รับ

ชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย

สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เด็กจะได้รับหนังสือดี มีคุณภาพ

ใบสั่งซื้อ

งบเรียนฟรี

รหัสสินค้า
885-4515-53-865-5
885-4515-62-843-1
885-4515-62-844-8



6

978-974-2655-00-6 จิตรลด� 
(ชนะก�รประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2551)

92

978-974-2655-01-3 ร�ชพฤกษ์ 92

978-974-9422-08-3 สุพรรณหงส์ 92

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน
ภัท

รว
ลี 

นิ่ม
นว

ล

978-616-0503-43-8 พลังง�นน้ำ� 
(ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2553)    

170

978-974-2656-00-3 พลังง�นลม 
(ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นของ สพฐ. 2551)    

160

978-974-2652-39-5 พลังง�นแสงอ�ทิตย์          160
978-974-5827-63-9 เธอคือฉัน                        ภัทรวลี นิ่มนวล 180
978-974-1385-56-0 เรียนรู้โลกกว้�ง                  บุษบง โควินท์ 98

978-616-480-002-1 ขอโทษ...ให้อภัยฉันเถอะ  98

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

978-616-4800-00-7 เที่ยวไปกับตูมต�ม 98

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

ผศ
.จ

ติต
ริตั

น์ 
ทดั

เท
ยีม

รม
ย์

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

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

รว
ลี 

นิ่ม
นว

ล

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

180

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

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

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

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

ภัท
รว

ลี 
นิ่ม

นว
ล

978-974-2655-50-1 ตะกร้�วิเศษ คุณครูแต้ว 98
978-974-2655-52-5 โอ๊ะ!  ไฟดับ อุไรวรรณ ไชยโย 98
978-974-2655-55-6 ดอกไม้แห่งคว�มซื่อสัตย์ อรพรรณ วงค์กว้าง 98
978-974-2655-54-9 ตองก้�จอมป่วน ธิดารัตน์ มูลลา 98
978-974-2655-57-0 อุ๋งอิ๋งน�งฟ้�ตัวน้อย จิราภรณ์ ชาแก้ว 98
978-974-2655-53-2 มีมี่ห�ยไป การะเกษ ต๊ะคำา 98
978-974-2655-59-4 มดน้อยรวมพลัง กำาไล ศรีศิริ 98
978-974-2655-60-0 ครุฑโจ้เปลี่ยนใจ  ยุทธนา รอดแผ้วพาล 98
978-974-2655-61-7 ป่�ส�มสี จิรัสยา กลิ่นขจร 98
978-974-2655-62-4 งมพระจันทร์ บุษบง โควินท์ 98
978-974-2655-63-1 กระต่�ยฟูกับจระเข้ต�เดียว No.3 98

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

หนังสือ ชุดเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรียนรู้โลกกว้าง...ทางวิทยาศาสตร์

ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น

หนังสือนิทานชุดพัฒนาทักษะชีวิต

นิทาน ชุดเก่ง ดี มีความสุข

นิทานกังหัน นวัตกรรมใหม่

นิทาน ชุดคุณธรรมน�าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

หนังสืองบเรียนฟรีใบสั่งซื้อ

NEW

สำา
นัก

พิม
พ์ 

เว
ิลด

์คิด
ส์



นิทาน ชุดคิดดี ท�าดี มีเพื่อน มีสุข

(Big Book)

ค่านิยม

7

						รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

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

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

978-974-2653-81-1 ลูกหม�ของขิม 88

978-974-2653-82-8 ญ�ติของหนูปิ่น 88

978-974-2653-83-5 เที่ยวทะเล 88

978-974-2653-84-2 สน�มเด็กเล่น 88

978-974-2656-04-1 12 ปี นักษัตร 88

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

978-974-2656-02-7 สวนดอกไม้ 88

978-974-2655-82-2 ขนมอร่อย 88

978-974-2656-03-4 ของขวัญวันเกิด 88

978-974-2656-05-8 ปลูกผัก 88

978-974-2656-06-5 เดือนจ๋�เดือน 88

ผศ
.จ

ิตต
ิรัต

น์ 
ทัด

เท
ียม

รม
ย์

978-616-0507-17-7 เจ้�ฟ็อกซ์จอมเจ้�เล่ห์ 98

978-616-0507-10-8 เรียนรู้โลกกว้�ง...กับกว�งน้อย 98

978-616-0507-18-4 เจ้�จุ่นสำ�นึกผิด 98

978-616-0507-16-0 จัสติน...ผู้กล้� 98

978-616-0507-13-9 หน้�ที่ที่ยิ่งใหญ่ 98

978-616-0507-21-4 น้ำ�ใจของเมโลดี้ 98

978-616-0507-09-2 บ้�นใหม่ของลุงจอน 98

978-616-0507-14-6 ต้นกล้�ของสังคม 98

978-616-0507-08-5 ขอบคุณครับ! ลุงปลื้ม 98

978-616-0507-15-3 ซูโม่ ผมขอโทษ 98

978-616-0507-20-7 ดินแดนมหัศจรรย์ 98

978-616-0507-22-1 เก็บ!  เก็บ! เร�ม�ช่วยกันเก็บ 98

978-616-0507-19-1 ครอบครัวพอเพียง 98

978-616-0507-11-5 คว�มภูมิใจของโฟกัส 98

978-616-0507-12-2 ของขวัญจ�กลูกแก้ว 98

สถ
าบ

ันพ
ัฒ

นา
คุณ

ภา
พว

ิชา
กา

ร 
(พ

ว.
)

978-616-05-1555-4 เรื่องของลิง 340

978-616-05-1557-8 เพื่อนแท้ 340

978-616-05-1556-1 ของแท้แน่กว่� 340

978-616-05-1558-5 ทำ�ดีมีสุข 340

978-616-05-1554-7 ผลจ�กก�รคิดร้�ย 340

978-616-05-1559-2 คว�มรักของแม่ 340

978-616-05-1560-8 เจ้�ป่�พ�สุข 340

978-616-05-1553-0 เจ้�ตัวร้�ย 340

ผศ
.จ

ิตต
ิรัต

น์ 
ทัด

เท
ียม

รม
ย์

หนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Book Start (STEM)

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

	 รหัสสินค้า			 ชื่อหนังสือ	 เล่มละ		 จ�านวน		 รวมเงิน

หนังสือภาพเพื่อการอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัย 

(1 ชุด มี 11 เล่ม)

นิทาน ชุดเด็กไทยไม่โกง

หนังสืองบเรียนฟรี
เสริมประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

รวม

เป็นเงิน

ผศ.จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู



ก่อน

ประถมศึกษา

ลงชื่อ          ผู้รับใบสั่งซื้อ

      (                                          )

                     /          /

ลงชื่อ ผู้อำ�นวยก�ร/อ�จ�รย์ใหญ่

       (                                                )

1.  ประธ�นกรรมก�ร 5. เจ้�หน้�ที่พัสดุ

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

3. กรรมก�ร  7. ผู้อนุมัติ/ตำ�แหน่ง

4. เจ้�หน้�ที่พัสดุ/ผู้จัดเตรียมเอกส�ร

เอกสารจัดซื้องบประมาณ พร้อมทำาเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับ

โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

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

หรือติดต่อโดยตรงที่ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 ส�ย), 0-2241-8999
แฟกซ์: ทุกหม�ยเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ: 0-2241-4131, 0-2243-7666 website: www.iadth.com

ประทับ
ตร�โรงเรียน

เอกสารในการดำาเนินการเบิกจ่าย (โปรดทำาเครื่องหมาย    หน้ารายการที่ต้องการ)

รายชื่อคณะกรรมการดังนี้

ใบส่งของ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ

การใส่ใจจดจ่อ

Focu
s/Attention

W
orking Memory

การจำาเพื่อใช้งาน

การยดืหยุ่น
ความคดิและคิดนอกกรอบ

Shift/C
ognitive Flexibili

ty

การยั้งคิด ไตร่ตรอง

Inh
ibitory Control

ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ทักษะชีวิตและอาชีพ
• ส่งเสริมพัฒน�ก�รแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัยต�มม�ตรฐ�นช�ติ
• สร้�งเสริมประสบก�รณ์ที่หล�กหล�ยผ่�นส�ระที่ควรเรียนรู้
 และประสบก�รณ์สำ�คัญ
• พัฒน�ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะก�รคิดเพื่อชีวิตที่สำ�เร็จ
 (Executive Functions : EF) และสร้�งอุปนิสัยที่ดีง�มเพื่อมุ่งสู่
    ศักยภ�พในก�รเรียนรู้และสร้�งสรรค์นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0

• ก�รเรียนรู้โดยก�รลงมือปฏิบัติ
• เน้นก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งกัน
• ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้หล�กหล�ย
•  กิจกรรมก�รเรียนรู้
 สร้�งคว�มกระตือรือร้นและกระตุ้น 
 คว�มสนใจของเด็ก

การสังเกต
การส่งเสริม

ความจำา
การ

เปรียบเทียบ

การแก้ปัญหา

การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

การคาดคะเน

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้เหตุผล

การคิด
สร้างสรรค์

การจับคู่

การจัดกลุ่ม

การจัดแบบรูป
ความสัมพันธ์

การเรียง
ลำาดับ

สร้างสมดุล
ทรัพยากร

สืบสาน
วัฒนธรรม

รู้จักใช้จ่าย

ส่งเสริม
ศาสนา

ออมเงิน

ช่วยเหลือ
สังคม

รู้จักหน้าที่

การวางแผน
 จัดระบบ และดำาเนินการ

Plan
n
in

g & Organizin

g

การพ
ากเพียร มุ่งสู่เป้าหมาย

Goal-D
irected Persiste

nc
e

การควบคมุอารมณ์

E
m

otional Control

การกำากบัตนเอง

Self-M
onitoring

การริเริ่มและลงมือทำา

Initiating

A
ct

iv
e 

Le
ar

ni
ng

ST
EAM

 E
DUCATION

Brain-based Learning
 Executive Functions

   เศ
ร
ษ
ฐ
ก
ิจ
พ
อ
เพ

ีย
ง

Active

TEC
HN
OLO

GY

กา
รบ

ูรณ
าก

ารใ
ช้เค

รื่อ
งม

ือเค
รื่อ

งใช
้อำา

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 เห
มา

ะส
ม

กับ
งาน

แล
ะก

ารด
ำารง

ชีว
ิต ร

วม
ทั้งก

ารใ
ช้ค

อม
พิวเต

อร
์แล

ะอ
ุปกร

ณ์

อิเล
็กท

รอ
นิก

ส์อ
ย่า

งง่า
ย

กา
รบ

ูรณ
าก

ารส
าระ

ทักษ
ะก

ระ
บวน

กา
รแ

ละ
จิต

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

SCI
EN
CE

Ma
the
ma
tics

กา
รบ

ูรณ
าก

ารส
าระ

แล
ะท

ักษ
ะก

ระ
บวน

กา
ร

ทางค
ณิตศ

าส
ตร

์

EN
GIN

EER
ING

กา
รบ

ูรณ
าก

ารก
ระ

บวน
กา

รท
างว

ิศว
กร

รม

ใน
กา

รท
ำาช

ิ้นง
าน

AR
T

กา
รบ

ูรณ
าก

ารศ
ิลป

ะ

STEAM


