
8 8 5 4 5 1 5 6 5 8 5 7 5

นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ

โรงเรียน
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตร�โรงเรียน)

สั่งซื้อได้ที่
ร้านค้ามาตรฐานทั่วไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ใบสั่งซื้อ ระดับปฐมวัย

1+2=?

Active

กิจกรรมบูรณาการครบ 4 สาระฯ 

ตรงตามมาตรฐานฯ หลักสูตรใหม่

ได้รับการยอมรับ

จากครูอนุบาลกว่า 30 ปี

Robotics For Kids

NEW

สั่งซื้อ

ออนไลน์ ได้ที่ี

New
หลักสูตรให

ม่

ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

และการประเมินตามมาตรฐานหลักสูตร

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

สร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ในยุค Thailand 4.0

ด้วยกระบวนการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์

“

“
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อ่านค�าตามครู แล้วสังเกตภาพและสัญลักษณ์

ออกแบบลวดลายถุงผ้าลดโลกร้อนและระบายสีภาพ

Reduce  การลด

 Reuse           Recycle            Reduce

Reuse  การใช้ซ�้า

Recycle  การน�ากลับมาใช้ใหม่

พอเพียง

จุดประสงค์มฐ. 

ประสบการณ์ส�าคัญ

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

1.3.2  การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. เข้าใจความหมายของค�าศัพท์ภาษาอังกฤษค�าว่า 
 Reduce, Reuse และ Recycle
2. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้กับเด็ก

ค่านิยมหลักของคนไทย
10. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

การคิด
สร้างสรรค์

การสังเกต การส่งเสริม
ความจ�า

วาดภาพ
ระบายสี

ช่วยเหลือ
สังคม

หลักสูตรใหม่

มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม

ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์

ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยสาระที่ควรเรียนรู้
และประสบการณ์สำาคัญ

ICON แสดงชุดการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ในชุดกิจกรรม

 วิทยาศาสตร์

 คณิตศาสตร์

 ภาษาไทย

 ภาษาอังกฤษ

 สังคมศึกษา

 เศรษฐกิจพอเพียง

 ศิลปะ

 สุขศึกษาและพลศึกษา

 คำาคล้องจอง ดนตรี

ICON แสดงทักษะต่าง ๆ 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ BBL

กจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ลงมอืทำา
แบบ Active Learning

จุดประสงค์ที่แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานหลักสูตรหลังจากเด็ก
ได้รับประสบการณ์

จัดประสบการณ์และกิจกรรมบูรณาการ
สตีมศึกษา (STEAM EDUCATION)
 โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการทำางานของสมอง BBL 
เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพสมองทั้งซีกขวา
และซีกซ้ายของเด็กอย่างสมดุล 

ประสบการณ์สำาคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ชื่อเรื่องหรือคำาถามสำาคัญ

สอดคล้องกับหน่วย

ตามหัวเรื่องสาระที่ควรเรียนรู้

เชื่อมโยงสู่การพัฒนาบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม

ของในหลวง รัชกาลที่ 10 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย

ให้สร้างคุณค่ากับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไปในอนาคต

ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่งเสริมวินัยเชิงบวกด้วยการให้แนวทางที่เหมาะสม

ในการปฏิบัติตนของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรใหม่

2560

ชุด
บูรณาการ
    สาระ

เชิงบวก
วินัย

2
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หน่วย

แผนผังสาระการเรียนรู้ แนวคิดหลัก

ประสบการณ์สำาคัญ
ร่างกาย :

สัตว์หลากหลายน่ารู้
สังคม :

อารมณ์/จิตใจ :

สติปัญญา :

สัตว์ คือ สิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งซึ่งมีมากมาย
หลายชนดิ เราสามารถแบง่ไดต้ามทีอ่ยูอ่าศยั เชน่ 
สัตว์บกและสัตว์น้ำา สัตว์มีประโยชน์มากมาย
ต่อธรรมชาติและคน เราเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้แรงงาน
เปน็อาหาร และเปน็เพือ่นคลายเหงา เราจงึควร
มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ไม่รังแกสัตว์ 
และควรระวังตัวจากสัตว์ร้ายบางชนิด

1.1.2 การใช้
 กล้ามเนื้อเล็ก
1.1.4  การรักษา
 ความปลอดภัย

ชื่อของสัตว์ (สัตว์
แต่ละชนิดมีชื่อว่า 
อย่างไร)
ช้าง ม้า วัว เสือ ลิง
แมว สุนัข ไก่ ปลา 
ปู กุ้ง หอย ฯลฯ

สัตว์ที่เป็นอันตราย (สัตว์
ทีเ่ปน็อนัตรายไดแ้กอ่ะไรบา้ง)
-  สัตว์มีพิษ เช่น แมงป่อง
 งู ตะขาบ ผึ้ง
-  สัตว์มีเชื้อโรค เช่น หนู 
 แมลงวัน ยุง

ประเภทของสัตว์ (สัตว์
แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ใด)
1. สตัวบ์ก คอื สตัวท์ีอ่าศยั
 และใช้ชีวิตอยู่บนบก
 เช่น ช้าง เสือ ฯลฯ
2. สตัวน์้ำา คอื สตัวท์ีอ่าศยั
 และใช้ชีวิตอยู่ในน้ำา
 เช่น ปลา กุ้ง ฯลฯ

อาหารของสัตว์ 
(สัตว์กินอะไรเป็นอาหาร)
1.  สัตว์ที่กินพืช เช่น 
 วัวกินหญ้า 
 ช้างกินกล้วย    
 กระต่ายกินผัก
2.  สัตว์กินสัตว์ เช่น  
 เสอืกนิววั สงิโตกนิกวาง  
 แมวกินปลา
3.  สตัวท์ีก่นิทัง้พชืและสตัว ์ 
 เช่น นกกินผลไม้และหนอน 
 ปลากินสาหร่ายและลูกน้ำา

ประโยชน์จากสัตว์
-  ใช้เป็นอาหาร เช่น เป็ด ไก่ ปลา
-  ใชเ้ปน็พาหนะและใชแ้รงงาน เชน่ ชา้ง  
 ม้า วัว ควาย
-  ใชเ้ปน็สตัวเ์ลีย้งเพือ่ความเพลดิเพลนิ  
 เช่น ปลาสวยงาม แมว สุนัข

การสังเกตและการสำารวจลักษณะของสัตว์ชนิดต่างๆ

การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์จากอินเทอร์เน็ต

การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด/ต่อย

การวาดภาพระบายสีสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เด็กชอบ, การวาดภาพระบายสีอาหารของสัตว์แต่ละชนิด 

การอ่านตัวเลข, การเขียนตัวเลข, การนับจำานวนสัตว์

1.3.4  การมปีฏสิมัพนัธ ์ 
 มวีนิยั มสีว่นรว่ม 
 และบทบาทสมาชิก
 ของสังคม

1.4.1  การใช้ภาษา
1.4.2  การคิดรวบยอด
 การคิด
 เชิงเหตุผล
 การตัดสินใจ
 และแก้ปัญหา

1.2.4  การแสดงออก
 ทางอารมณ์

สัตว์หลากหลายน่ารู้

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
สภาพที่

พึงประสงค์

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

 1.3 2.2 3.1, 3.2 4.1 5.4   8.1, 8.2 9.1, 9.2 10.1 11.1, 11.2 12.1, 12.2

 1.3.1 2.2.2 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.1.2, 5.4.1   8.1.1, 8.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 10.1.1, 10.1.3 11.1.1, 11.2.1 12.1.1, 12.1.2,

   3.2.2 4.1.3    8.2.2 9.2.1, 9.2.2   12.2.1

	 3	 3	 3	 3	 3	 	 	 3	 3	 3	 3	 3

การบูรณาการ STEAM

กิจกรรม 1. การร้องเพลง 
 “สตัวเ์ลีย้งของฉนั”
2. การบอกชื่อ
 และลักษณะ
 ของสัตว์

การจำาแนกภาพสัตว์บก
และสัตว์น้ำา

การสนทนาเกีย่วกบัอาหาร
ของสัตว์ต่าง ๆ

การสนทนาและการบอกลกัษณะ
ของสัตว์มีพิษกับสัตว์
ที่มีเชื้อโรค

การสนทนาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่ได้จากสัตว์

เรื่อง
ชื่อของสัตว์

(สัตว์แต่ละชนิด
มีชื่อว่าอย่างไร)

ประเภทของสัตว์	
(สัตว์แต่ละชนิด
อาศัยอยู่ที่ใด)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์	(กิจกรรมในวงกลม)	แต่ละวันใน	1	สัปดาห์

อาหารของสัตว์
(สัตว์กินอะไร
เป็นอาหาร)

สัตว์ที่เป็นอันตราย
(สัตว์ที่เป็นอันตราย
ได้แก่อะไรบ้าง)

ประโยชน์จากสัตว์

S

T

E

A

M

แนวการจัดกิจกรรม

และประสบการณ์

ประสบการณ์สำาคัญ คำาถาม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

แนวคิด

STEAM@

?

สื่อการเรียนรู้
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สัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ใด

จุดประสงค์

สื่อการเรียนรู้

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

การจัดกลุ่ม

1
จ�านวน การบูรณาการ

แนวการจัดกิจกรรมและประสบการณ์

10

นับภาพสัตว์บกและสัตว์น�้า แล้วเขียนตัวเลขแสดงจ�านวนในตาราง 

 สัตว์น�้าสัตว์บก

สัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ใด

จุดประสงค์มฐ. 

ประสบการณ์ส�าคัญ

2, 5, 9, 10

1. สังเกตและจ�าแนกประเภทของสัตว์

2. รู้จักตัวเลขและเขียนตัวเลขแสดงจ�านวน
การสังเกต การใช้

ประสาทสัมผัส
การจัดกลุ่ม

1
จ�านวน การบูรณาการ1.4.2  การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา

1.  เพื่อให้เด็กสังเกตลักษณะและจำ�แนกประเภท
 ของสัตว์
2.  เพือ่ใหเ้ดก็ไดพ้ฒัน�ทกัษะก�รอ�่น ก�รเขยีนตวัเลข
  แสดงจำ�นวน และก�รเรียงลำ�ดับ

1. สงัเกตจ�กก�รสนทน�เกีย่วกบัก�รจำ�แนกประเภท 
 ของสัตว์
2.  สังเกตจ�กคว�มสนใจในก�รร่วมกิจกรรม
 และตรวจผลง�นก�รเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวน
 ในต�ร�ง

การประเมินผล

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

1.4.2  ก�รคิดรวบยอด ก�รคิดเชิงเหตุผล ก�รตัดสินใจและแก้ปัญห�
	 ●	 ก�รนับและแสดงจำ�นวนของสิ่งต่�ง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน 

สัตว์แต่ละชนิดอ�ศัยอยู่ที่ใด

 ห�กจำ�แนกประเภทสัตว์ต�มลักษณะที่อยู่อ�ศัย 
ช้�ง เสือ วัว เป็นสัตว์บก เพร�ะอ�ศัยและใช้ชีวิต
อยู่บนบก ส่วนกุ้ง หมึก ปล� เป็นสัตว์น้ำ� เพร�ะอ�ศัยอยู่ในน้ำ�

1.  ปริศน�คำ�ท�ยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่�ง ๆ
2.  บัตรภ�พสัตว์ที่ติดตัวเลขกำ�กับ (ภ�พสัตว์บกและสัตว์นำ้�)
3. กระด�นและอุปกรณ์ก�รเขียน (ป�กก�ไวต์บอร์ตหรือชอล์ก)  
4.   หนังสือภ�พ คอมพิวเตอร์
5.  ชุดกิจกรรมพัฒน�ก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร ธรรมช�ติรอบตัว อนุบ�ล 2 เล่ม 2 
หน้� 10

1.  ครเูตรยีมบตัรภ�พสตัวบ์ก 3 ภ�พ และสตัวน์้ำ� 3 ภ�พ
ตดิตวัเลขกำ�กบัไว ้จ�กนัน้ใหเ้ดก็ๆ อ�่นตวัเลขและเรยีงลำ�ดบั
ตัวเลขให้ถูกต้อง 
2.  ครูถ�มเด็กว่� “สัตว์แต่ละชนิดอ�ศัยอยู่ที่ใด”  
จ�กนัน้ใหเ้ดก็สงัเกตภ�พและใหเ้ดก็ออกม�จำ�แนกประเภท
ของสตัวเ์ปน็ 2 กลุม่ ต�มลกัษณะทีอ่ยูอ่�ศยั แลว้นบัจำ�นวน
สตัวแ์ตล่ะกลุม่ว�่ มเีท�่ใด จ�กนัน้ใหเ้ดก็ออกม�เขยีนตวัเลข
แสดงจำ�นวนบนกระด�น
3.  เด็กและครู ร่ วมกันตรวจสอบคว�มถูกต้อง  
โดยร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อ�ศัยของสัตว์ 
จ�กหนังสือภ�พหรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม

1.  เดก็และครสูรปุรว่มกนัเกีย่วกบัประเภทของสตัวว์่� 
ก�รจำ�แนกประเภทของสัตว์ทำ�ได้หล�ยวิธี คือ จำ�แนก
จ�กอ�ห�รที่กินหรือจำ�แนกจ�กที่อยู่อ�ศัย 
2.  ใหเ้ดก็ดภู�พในชดุกจิกรรมพฒัน�ก�รเรยีนรูบ้รูณ�ก�ร
ธรรมช�ติรอบตัว อนุบ�ล 2 เล่ม 2 หน้� 10 จ�กนั้น
นับภ�พสัตว์บกและสัตว์น้ำ� แล้วเขียนตัวเลข
แสดงจำ�นวนในต�ร�ง

ประสบการณ์สำาคัญ

คำาถาม?

แนวคิด

1.  ครทู�ยปรศิน�คำ�ท�ยเกีย่วกบัสตัวช์นดิต�่ง ๆ  ดงันี้
 - อะไรเอ่ย...มีงวง มีง� มีข� 4 ข� ร้องแปร๋นๆๆ
(ช้�ง)
 - อะไรเอ่ย...มีข� 4 ข� ดวงต�น่�กลัว ชอบกิน 
เนื้อวัว ตัวล�ยเหลืองดำ� (เสือ)
 - อะไรเอ่ย...ว่�ยอยู่ในน้ำ� มีครีบ มีห�ง 
ห�ยใจท�งเหงือก (ปล�)
2.  ครูเฉลย โดยนำ�ภ�พม�ประกอบ
และกล่�วคำ�ชมเชยเด็ก

ปริศนาคํำาทาย

สัตว์
ชนิดต่าง ๆ

S T MAE
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

การท�างานของสมอง 

(Brain-based Learning)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ที่จัดท�าขึ้นเป็นหน่วยบูรณาการสตีมศึกษา

[STEAM EDUCATION]

ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จ

(Executive Functions)

มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้ 
และสภาพที่
พึงประสงค์
ของหลักสูตรใหม่

ผังมโนทัศน์แนวคิด 
สาระที่ควรเรียนรู้
และประสบการณ์สำาคัญ
ตามสาระการเรียนรู้
ของหลักสูตรใหม่

การบูรณาการ
สตีมศึกษา
ตามศาสตร์ต่าง ๆ

ICON 
แสดงทักษะ EF 
และ BBL

ระบุสื่อการเรียนรู้
เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม

แนวการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่มีขั้นตอน
การสอนและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีระบบและครบถ้วน

ส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัย

ตามมาตรฐานระดับชาติและสากล สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พุทธศักราช 2560

มุ่งสู่ศักยภาพในการเรียนรู้และสร้างสรรค์

นวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0

จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning 

โดยเรียนรู้จากการลงมือกระทำา มีการบูรณาการ

ผ่านการเล่น มีเป้าหมาย คือ เป็นคนดี มีวินัย 

มีปัญญา มีความสุข

DVD

ส่งเสริมวินัยเชิงบวกด้วยการให้แนวทางที่เหมาะสม

ในการปฏิบัติตนของเด็กปฐมวัย

: หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

แค่สแกน รับชมได้ทันที!!

คู่มือครู...

ช่วยครูอย่างไร?

ชุดกิจกรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจ
และสรุป
การทำากิจกรรมต่าง ๆ

สำาหรบัครผููส้อน

Active
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ชุด
แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

คิดคำานวณไม่เป็น

พัฒนาภาษาอังกฤษ
3

 ชื่อ         ชั้น 

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

การจับคู่

ลากเส้นโยงภาพที่มีอักษรต้นเหมือนกัน

มฐ. 2, 5, 9, 10 : จุดประสงค์ เชื่อมโยงภาพกับความหมายของคำาและคำาศัพท์กับคำาศัพท์ที่มีอักษรต้นเหมือนกัน

	 Hat	 Man

	 Ma\	 Hen

	 Ca\	 Can

	 Ball	 Ba\

ประสบการณ์ส�าคัญ	1.4.1 การใช้ภาษา

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการอ่าน
เรียนรู้การใช้คำาศัพท์ในชีวิตประจำาวัน

เด็กพัฒน�ภ�ษ�อังกฤษจ�กก�รเรียนรู้คำ�ศัพท์ในชีวิตประจำ�วัน
และก�รเขียนประโยคในภ�ษ�อังกฤษ

พัฒนาภาษาไทย
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พัฒนากล้ามเนื้อเล็กด้วยการฝึกเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้น
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และประโยค ปูพื้นฐานการอ่าน การเขียนในระดับ
ประถมศึกษา

เด็กได้พัฒน�ทักษะก�รเขียน โดยจัดกลุ่มพยัญชนะต�มทิศท�ง
ของหัวพยัญชนะที่เหมือนกัน เช่น  เพื่อให้เขียนง่�ยขึ้น

พัฒนาคณิตศาสตร์

 ชื่อ         ชั้น 

การสังเกต การแก้ปัญหา การใช้
ประสาทสัมผัส

5

นับจำ�นวนผัก เขียนตัวเลขแสดงจำ�นวน

และแสดงผลรวมว่� มีผักทั้งหมดเท่�ไร

มฐ. 2, 5, 9, 10 : จุดประสงค์  เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้อย่างถูกต้อง

=+

=+

=+

=+

=+

=+

2 3 5

ตัวอย่�ง

ประสบการณ์สำาคัญ
1.4.2 การคดิรวบยอด การคดิเชงิเหตผุล การตดัสนิใจและแกป้ญัหา

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดคำานวณ โจทย์ปัญหา 
และการบวก การลบในสถานการณ์จริง
ปพูืน้ฐานทกัษะการคดิคำานวณเพือ่แกป้ญัหาเดก็คดิคำานวณ
ไม่เป็น

เด็กเข้�ใจก�รรวมกลุ่มสิ่งต่�ง ๆ สองกลุ่มให้เป็นกลุ่มใหญ่
จ�กภ�พหรือก�รบวก

พัฒนาประสบการณ์สำาคัญ 

(เตรียมความพร้อม)

 ชื่อ         ชั้น 
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ลากเส้นโยงภาพที่สัมพันธ์กัน

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12 : จุดประสงค์  สังเกตและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างของใช้กับกิจกรรม

ประสบการณ์สำาคัญ
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา การสังเกต การจับคู่การส่งเสริม

ความจ�า

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
พััฒนาทักษะทางภาษาและทักษะทางคณิตศาสตร์
อย่างเป็นระบบตามวัย

เด็กเชื่อมโยงระหว่�งกิจกรรมและสิ่งของที่ใช้ในก�รทำ�
กิจกรรมที่สัมพันธ์กัน

อ่านออกเขียนได้จริง 

เมื่อเรียนครบ 7 เล่ม

แก้ปัญหาเด็กคิดคำานวณไม่เป็น

ตรงตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ครอบคลุมตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรใหม่

New
หลักสูตรให

ม่
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ชุดที่ได้รับการยอมรับจากครูอนุบาลทั่วประเทศ 

มากว่า 30 ปี ชุดเดียว ในเมืองไทยที่มีขั้นตอน

การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่ชัดเจนที่สุด

การสังเกต การแก้ปัญหา การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
เหตุผล

การ
เปรียบเทียบ

 ชื่อ          ชั้น 
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มฐ. 2, 4, 5, 6, 9, 10 จุดประสงค์ 1. เลือกซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์

  2. บอกค่าของเงินและราคาสินค้าต่างๆ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 10. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ารัส
     ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น 
     มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

  การใช้เงิน

ระบายสีภาพสิ่งที่ฉันควรซื้อและระบายสีภาพเหรียญให้เท่ากับ

ราคาสินค้าที่ฉันซื้อ แล้วเขียนราคาใน

ฉันจะซื้ออะไรดีที่มีประโยชน์

18 บาท 12 บาท

=              บาท

ประสบการณ์สำาคัญ
1.4.2 การคดิรวบยอด การคดิเชงิเหตผุล การตดัสนิใจและแกป้ญัหา

สร้างความคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

รู้จักใช้จ่าย

 ชื่อ          ชั้น 
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เชิงบวก
วินัย

การสังเกต

การใช้
ประสาทสัมผัส

การคิด
สร้างสรรค์

การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

ประสบการณ์ส�าคัญ
1.3.4	 การมีปฏิสัมพันธ์	มีวินัย	มีส่วนร่วม
	 และบทบาทสมาชิกของสังคม

รู้จักหน้าที่

เขียนตามรอยประและระบายสีภาพให้สวยงาม

มฐ.	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12 จุดประสงค์	 1.	ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ	

	 	 2.	พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา

	 	 	 ด้วยการเขียนและการระบายสี	

เด็กดีมีวินัย

  ยืนตรง      ยืนตรง    ยืนตรง

ค่านิยมหลักของคนไทย				1.	มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

	 	 	 	 8.	มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

 กิจกรรมนี้ ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับการทำางานของสมอง 

(Brain-based Learning)

สร้างกระบวนการคิดตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

The
NEXT Kids:

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ทักษะชีวิตและอาชีพ

ส�าหรับครูผู้สอน

• ส่งเสริมพัฒน�ก�รแบบองค์รวมของเด็กปฐมวัยต�มม�ตรฐ�นช�ติ

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

 และประสบก�รณ์สำ�คัญ

• พัฒน�ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และอุปนิสัยที่ดีง�ม

 เพื่อมุ่งสู่ศักยภ�พในก�รเรียนรู้และสร้�งสรรค์นวัตกรรม

 ในยุคไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมส่งเสริมวินัยเชิงบวก

และสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม

กิจกรรมปลูกฝังหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

DVD คู่มือ
สำาหรับครูผู้สอน

(สามารถปรับ แก้ไขเพิ่มเติมได้)

The New Experiences 
for Thai kids

กิจกรรมชุดนี้ใช้แนวท�งก�รเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นของสมอง

Brain-based 
Learning

เศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินัย

เชิงบวก
วินัย

การสังเกต การส่งเสริม
ความจำา

การ
เปรียบเทียบ

12 3
การเรียง
ลำาดับ

การแก้ปัญหา

การใช้หลักพื้นฐาน
สู่เหตุการณ์เฉพาะ

การคาดคะเน การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้เหตุผล การคิด
สร้างสรรค์

การจับคู่

การจัดกลุ่ม

การจัดแบบรูป
ความสัมพันธ์

สร้างสมดุล
ทรัพยากร
สร้างสมดุล
ทรัพยากร

สืบสาน
วัฒนธรรม
สืบสาน

วัฒนธรรม
ส่งเสริม
ศาสนา
ส่งเสริม
ศาสนา

ออมเงิน ช่วยเหลือ
สังคม

รู้จักหน้าที่รู้จักใช้จ่าย

เชิงบวก
วินัย

การรอคอย ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

รับผิดชอบ

เข้าแถว

อดทน อดกลั้น มารยาทไทย

5



ชุด

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำาคัญ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผล

107

แนวการจัดกิจกรรม

ตัวบ่งชี้

มาตรฐาน

กิจกรรม อุปกรณ์ชนิดใดช่วยให้ลูกโป่งพองได้

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

	 	 3	 3	 3	 3	 	 	 3	 3	 3	 	 3

3.1 4.1

3.1.1 4.1.1

5.4

5.4.1

2.2

2.2.2

8.2

8.2.1

9.1

9.1.1

10.1

10.1.3

12.1

12.1.2สภาพที่
พึงประสงค์

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์สำาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวการจัดกิจกรรม

สาระสำ าคัญ  :  ลมทำ า ให้ วั ต ถุ บ า งชนิ ดพอง ได้  
เมื่อสูบลมเข้าไปในลูกโป่งจะทำาให้ลูกโป่งที่แฟบอยู่พองได้ 
ซึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยในการสูบลูกโป่งให้พองตัวได้ง่าย 
และสะดวกกว่าการใช้ปากเป่า คือ ที่สูบลูกโป่ง

1. เพื่อให้เด็กรู้จักและบอกลักษณะของสิ่งที่พองลม
2. เพือ่ใหเ้ดก็เลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์

คำาถาม  อุปกรณ์ชนิดใดช่วยให้ลูกโป่งพองได้

ขั้นนำา
 ให้เด็กสัมผัสลูกโป่งที่แฟบในกล่องปริศนาทีละคน  
แล้วให้เด็กแสดงความคิดเห็นว่า สิ่งที่อยู่ในกล่องคืออะไร 
จากนั้นครูนำาลูกโป่งออกมาเฉลยและสนทนาร่วมกัน  
โดยครูใช้คำาถาม ดังนี้
 •  สิ่งที่เด็ก ๆ เห็นคืออะไร (ลูกโป่ง)
 •  ขณะนี้ลูกโป่งมีลักษณะอย่างไร (แฟบ)
 •  ต้องทำาอย่างไร ลูกโป่งจึงจะพองได้ 
  (ให้เด็กตอบอิสระ เช่น เป่า)

ด้านร่างกาย :
1.1.1  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่
 (2)  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ีี่ี่
ด้านอารมณ์-จิตใจ :
1.2.4  การแสดงออกทางอารมณ์
 (1)  การพดูสะทอ้นความรูส้กึของตนเองและผูอ้ืน่
ด้านสังคม :
1.3.4  การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม 
 และบทบาทสมาชิกของสังคม
 (3)  การใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมตา่ง ๆ
ด้านสติปัญญา :
1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
 การตัดสินใจและแก้ปัญหา
 (1)  การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ 
  การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์

  ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส
  อย่างเหมาะสม
1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้
 (3)  การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำาตอบ 
  ของข้อสงสัยต่าง ๆ

 สาระวิทยาศาสตร์  : วิทยาศาสตร์กายภาพ/ลมทำาให้วัตถุบางชนิดพองได้ เช่น ลูกโป่ง
 สาระเทคโนโลยี  : เครื่องมือเครื่องใช้/ที่สูบลูกโป่งช่วยให้ลูกโป่งพองได้
  : วิทยาการคำานวณ/การแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ : ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
 จิตวิทยาศาสตร์ : ความสนใจใฝ่รู้ การมีเหตุผล

การใช้
ประสาทสัมผัส

การใช้
ประสาทสัมผัส

การแก้ปัญหาการแก้ปัญหา

หน่วย อากาศ : คุณหนูเรียนรู้เรื่องลม

สาระที่ควรเรียนรู้ : ธรรมชาติรอบตัว

4

/
การสังเกตการสังเกต การ

เปรียบเทียบ
การ

เปรียบเทียบ
การ

เปรียบเทียบ
การ

เปรียบเทียบ

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12    
จุดประสงค์	 1.	ทดลองการดูดน้ำาของต้นไม้
 2.	ลงความเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลองจากการดูดน้ำาของต้นไม้
ประสบการณ์สำาคัญ		 1.4.4	 (2)	 การตั้งคำาถามในเรื่องที่สนใจ

สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนการทดลองต้นไม้ดูดน้ำา

1. ใส่น้ำ ในบีกเกอร์

ต้นไม้ดูดน้ำ�อย่�งไร

ระบายสีภาพผลการทดลองการดูดน้ำาของต้นขึ้นฉ่าย

2. ใส่สีผสมอาหาร 3. นำ ต้นขึ้นฉ่ายใส่ ในบีกเกอร์
และสังเกตการดูดน้ำ 

รากมีหน้าที่ดูดน้ำ และสารอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้
ได้แก่ ลำ ต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และผล เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต
เรามาลองดูกันว่า ถ้าใช้ต้นขึ้นฉ่ายทดลองดูดน้ำ ที่ ใส่สีจะมีผลอย่างไร

10

มฐ. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12    
จุดประสงค์	 1.	ตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับกระบวนก�รทดลองก�รเกิดกล�งวัน	กล�งคืน
 2.	ทดลองและอภิปร�ยเกี่ยวกับก�รทดลองก�รเกิดกล�งวัน	กล�งคืน
ประสบการณ์สำาคัญ		 1.4.4	 (2)	 ก�รตั้งคำ�ถ�มในเรื่องที่สนใจ

1111
การเรียง
ลำาดับ

การเรียง
ลำาดับ

การสังเกตการสังเกต
/

เขียนตัวเลข	1,	2,	3	และ	4	ใน					ต�มลำ�ดับขั้นตอนก�รทดลอง
ก�รเกิดกล�งวัน	กล�งคืน

ทดลอง

บันทึกและสรุปผล

ตั้งคำ�ถาม

ตั้งสมมุติฐาน
(คิดคำ�ตอบล่วงหน้า)

กลางวัน กลางคืนเกิดจากอะไร

เด็กเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกต ตั้งคำาถาม 
เมื่อเกิดข้อสงสัยและลงมือปฏิบัติจริง ผ่านสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำางาน

ของสมอง (Brain-based Learning) 

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

การเรียนรู้

บูรณาการสะเต็มศึกษา 

(STEM EDUCATION)

New
หลักสูตรให

ม่

S T

เทคโนโลยีที่ช่วยอำานวยความสะดวกแก่

ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

เสมือนห้องทดลองจำาลอง

ตัวอย่างกิจกรรม

“กลางวัน กลางคืน

เกิดขึ้นได้อย่างไร”

สร้างกระบวนการเรียนรู้

และทักษะทางวิทยาศาสตร์

แก่เด็กปฐมวัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำาหรับเด็กปฐมวัย

พิเศษสำาหรับครูผู้สอน

คู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา

DVD คู่มือ
สำาหรับ
ครูผู้สอน

ฟรี! 

เด็กได้มีโอกาสสำารวจ ทดลองตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

มีทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ชุด

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อปูพื้นฐานให้มีแนวคิด
และทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การพัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์

โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำางาน

ของสมอง (Brain-based Learning) 

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

การเรียนรู้

บูรณาการสะเต็มศึกษา 

(STEM EDUCATION)

สาระคณิตศาสตร์ / 
ทักษะทางคณิตศาสตร์

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำาคัญ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผลแนวการจัดกิจกรรม

2

1.  บตัรภาพประกอบคำารปูเรขาคณติสามมติชินดิตา่ง ๆ  

 (ทรงกลม ลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยม) 

2.  ไม้บล็อกทรงกลม ลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยม

3.  ดินน้ำามันสีต่าง ๆ 

4.  ไม้บรรทัด

5.  กระดานและอุปกรณ์การเขียน 

 (ปากกาไวต์บอร์ดหรือชอล์ก)

6.  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 

 อนุบาล 1 เล่ม 2 หน้า 26

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

 •  เด็ก ๆ คิดว่า เราสามารถนำาดินน้ำามันมาปั้น

  เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ได้หรือไม่  

  (ให้เด็กตอบอิสระ)

ขั้นสอน
1.  ให้ เด็กสั ง เกตดินน้ำ ามันสีต่ าง  ๆ ที่ ครูนำ ามา  

 และครสูาธติการปัน้ดนิน้ำามนัเปน็รปูทรงกลม ลกูบาศก์

 ทรงสี่เหลี่ยม ให้เด็กดูและให้เด็กปั้นตาม จากนั้น 

 ให้เด็กคาดคะเนว่า ถ้าแบ่งครึ่งดินน้ำามันทั้ง 3 รูป  

 จะเป็นอย่างไร

2.  ให้อาสาสมัครเด็ก 1 คน นำาดินน้ำามันทรงกลม 

 มาแสดงหน้าชั้น จากนั้นครูนำาไม้บรรทัดมาแบ่งครึ่ง 

 ตามแนวตั้ง แล้วให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงก่อน 

 และหลังการตัดแบ่งว่า มีลักษณะอย่างไร (ก่อนแบ่ง 

 เปน็ทรงกลม หลงัแบง่เปน็ครึง่วงกลม) โดยครวูาดภาพ 

 ก่อนและหลังการตัดแบ่งรูปต่าง ๆ บนกระดาน

3.  ให้เด็กทำากิจกรรมข้อ 2 ซ้ำา แต่เปลี่ยนเป็นดินน้ำามัน 

 ลูกบาศก์และทรงสี่ เหลี่ยมมาแบ่งตามแนวตั้ ง  

 (โดยแบ่งดินนำ้ามันทีละก้อน) จากนั้นสนทนาร่วมกัน 

 เกี่ยวกับลักษณะก่อนและหลังการตัดแบ่งดินน้ำามัน

 ของดินนำ้ามันแต่ละก้อน

4.  ให้อาสาสมัครเด็ก 1 คน นำาส่วนที่แบ่งแต่ละส่วน 

 มาประกบกัน จากนั้นเด็กและครูร่วมกันตรวจสอบ 

 ความถูกต้องของการแบ่งครึ่งดินน้ำามันทั้ง 3 ก้อน

5.  ให้อาสาสมัครเด็กอีก 1 คน ออกมาหยิบไม้บล็อก 

 มาวางคู่กับดินน้ำามันที่มีรูปทรงเดียวกัน จากนั้น 

 เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นสรุป
1.  เด็กและครูสรุปร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะของรูป 

 เรขาคณิตสามมิติ และลั กษณะการแบ่ งครึ่ ง 

 รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ตามแนวต่าง ๆ

2.  ใ ห้ เ ด็ ก ดู ภ า พ ใ น ชุ ด กิ จ ก ร ร ม ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  

 สำาหรับเด็กปฐมวัย อนุบาล 1 เล่ม 2 หน้า 26  

 จากนั้นให้เด็กลากเส้นโยงภาพรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์

แผนภาพเพื่อเข้าใจทางคณิตศาสตร์

การแบ่งครึ่ง

ทรงกลม

ลูกบาศก์

ทรงสี่เหลี่ยม แบ่งตามแนวตั้ง

แบ่งตามแนวตั้ง

แบ่งตามแนวตั้ง

สาระคณิตศาสตร์ / 
ทักษะทางคณิตศาสตร์

สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำาคัญ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

การประเมินผลแนวการจัดกิจกรรม

1

ตัวบ่งชี้

มาตรฐาน

กิจกรรม มาแบ่งครึ่งรูปเรขาคณิตสามมิติหน่วย โรงเรียนแสนรัก

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

สภาพที่
พึงประสงค์

สาระคณิตศาสตร์ / ทักษะทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์สำาคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวการจัดกิจกรรม

สาระสำาคัญ : การทำากิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน เช่น 

การปัน้ดนิน้ำามนัในกจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคห์รอืกจิกรรม

การเล่นตามมุมสามารถปั้นเป็นรูปต่าง ๆ เช่น ทรงกลม 

ลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยม

1.  เพื่อให้เด็กบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ

 ชนิดต่าง ๆ

2.  เพื่อให้เด็กต่อส่วนประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติ

 ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์

ขั้นนำา
1.  ใหเ้ดก็สงัเกตบตัรภาพประกอบคำารปูเรขาคณติสามมติิ

 ชนิดต่าง ๆ (ทรงกลม ลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยม) 

 ทีค่รนูำามา จากนัน้อา่นชือ่ตามครแูละสนทนารว่มกนั 

 เกีย่วกบัลกัษณะของรปูเรขาคณติสามมติชินดิตา่ง ๆ  

2. ให้เด็กสังเกตไม้บล็อกที่เหมือนหรือคล้ายทรงกลม 

 ลูกบาศก์ และทรงสี่เหลี่ยม แล้วให้เด็กใช้มือสัมผัส  

 โดยลูบคลำาทุก ๆ ด้านของไม้บล็อก จากนั้นสนทนา 

 ร่วมกัน โดยครูใช้คำาถาม ดังนี้

 •  ไม้บล็อกที่ครูนำามามีกี่อัน (3 อัน)

 •  ไมบ้ลอ็กทัง้ 3 อนั เหมอืนหรอืคลา้ยรปูเรขาคณติ

  สามมิติชนิดใดบ้าง (ทรงกลม ลูกบาศก์

  และทรงสี่เหลี่ยม)

ด้านร่างกาย :

1.1.2  การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

 (3)  การปั้น 

ด้านอารมณ์-จิตใจ :

1.2.4  การแสดงออกทางอารมณ์

 (5)  การทำางานศิลปะ

ด้านสังคม :

1.3.4  การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม 

 และบทบาทสมาชิกของสังคม

 (3)  การใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมตา่ง ๆ

ด้านสติปัญญา :

1.4.2  การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 

 การตัดสินใจและแก้ปัญหา

 สาระคณิตศาสตร์  : การวัดและเรขาคณิต (เรขาคณิต)

 ทักษะทางคณิตศาสตร์ : ลักษณะของรูปเรขาคณิตและการแบ่งครึ่งรูปเรขาคณิตสามมิติทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม/ 

   การแก้ปัญหา 

	 	 3	 3	 3	 3	 	 	 3	 3	 3	 	 3

3.2 4.1

3.2.1 4.1.1

5.4

5.4.1

2.2

2.2.2

8.1

8.1.1

9.1

9.1.2

10.1

10.1.1,
10.1.2

12.2

12.2.1

การสังเกตการสังเกต การจับคู่การจับคู่การจับคู่การจับคู่

สาระที่ควรเรียนรู้ : เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
       และสถานที่แวดล้อมเด็ก

 (6)  การตอ่ของชิน้เลก็เตมิในชิน้ใหญใ่หส้มบรูณ์

  และการแยกชิ้นส่วน

26

การสังเกตการสังเกต การจับคู่การจับคู่การจับคู่การจับคู่

มาแบ่งครึ่งรูปเรขาคณิตสามมิติ

ลากเส้นโยงภาพรูปเรขาคณิตสามมิติให้เป็นภาพที่สมบูรณ์

มฐ. 2, 5, 9, 10, 12    
จุดประสงค์	 1.	บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง	ๆ		 						
	 2.	ต่อส่วนประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
ประสบการณ์สำาคัญ		 1.4.2	 (6)	 การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์และการแยกชิ้นส่วน

ทรงกลม

ลูกบาศก์

ทรงสี่เหลี่ยม

เพื่อน ๆ คะ ถ้าตัดครึ่งทรงกลม
และทรงสี่เหลี่ยมจะเป็นอย่างไร

ME

พัฒนาสาระ ทักษะ

และกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์
สำาหรับเด็กปฐมวัย

พิเศษสำาหรับครูผู้สอน

คู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติและลงมือทำาเพื่อสร้างความเข้าใจ
พัฒนากระบวนการคิด ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ครบถ้วนทั้งคู่มือสำาหรับครูและชุดกิจกรรมสำาหรับเด็ก
ที่ง่ายต่อการนำาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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    เด็กได้ออกแบบผลงานจากกระดาษ 

แล้วต่อยอดการเรียนรู้ศิลปะ โดยการนำามา

ประดิษฐ์กรอบรูป ซึ่งช่วยพัฒนาจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสอดแทรก

ทักษะกระบวนการออกแบบชิ้นงานควบคู่

ไปกับการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิต 

ที่สำาเร็จ (EF) ในการสร้างผลงาน
35

การคิดสร้างสร
รค

์การคิดสร้างสร
รค

์

การใชป้ระสาทส
ัมผ

ัสการใชป้ระสาทส
ัมผ

ัส

การสังเกตการสังเกต

กรอบรูปให้เพื่อน

มฐ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12

จุดประสงค์
 1. รู้จักแสดงความรักต่อเพื่อนด้วยการทำา
กรอบรูปให้เพื่อน
 2. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสาน 
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยการวาดภาพ  
การระบายสี การติดปะและการปั้น

ประสบการณ์สำาคัญ
 1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
 1.3.2 การดแูลรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

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

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

ออกแบบลวดลายกรอบรูปจากกระดาษลังและดินนำ้ามัน แล้วนำาไปประดิษฐ์

กระบวนการออก
แบ

บ

ชุด

New
หลักสูตรให

ม่

การคิดสร้างสร
รค

์การคิดสร้างสร
รค

์ การใชป้ระสาทส
ัมผ

ัสการใชป้ระสาทส
ัมผ

ัส
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รุ้งแสนสวย

มฐ. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11

จุดประสงค์
	 1.	 รู้จักลักษณะและสีของรุ้ง	
	 2.	 พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยการติดปะ

ประสบการณ์สำาคัญ
	1.1.2	 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก
	1.4.3	 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ขั้นตอน

	 1.	 ฉีกกระดาษสีต่าง	ๆ	เป็นชิ้นเล็ก	ๆ

 2. ทากาวที่กระดาษสีและติดลงบนภาพรุ้ง

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

ติดปะภาพรุ้ง

 เด็กมีโอกาสพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
และการประสานระหวา่งมอืกบัตาดว้ยการฉกี 
กระดาษสีเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำากระดาษสี 
มาติดปะให้เป็นภาพรุ้งตามจินตนาการ  
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิต 
ที่สำาเร็จ (EF) ในด้านต่าง ๆ

ส่งเสริมทักษะ ขั้นตอน 
เทคนิค การพับ ฉีก ตัด
ปะ เป็นภาพศิลปะต่าง ๆ 
รวมทั้งการใช้กรรไกร 
เพื่อสร้างสรรค์งาน สำาหรับ

ครูผู้สอน

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
และนำาทักษะทางศิลปะต่าง ๆ มาใช้ 
ผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างชิ้นงาน

สำาหรับเด็กปฐมวัย

ศิลปะและกระบวนการออกแบบ
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แนวการจัดกิจกรรม

และประสบการณ์
ประสบการณ์สำาคัญ

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Brain-based Learning

ความรู้อาเซียนสื่อการเรียนรู้แนวคิด

กิจกรรมการเรียนรู้

ค่านิยม

ทุกคนสามัคคีและคอยช่วยเหลือกัน
(ASEAN)

จดุประสงค์

32

A S E A N

เพลง “อาเซียน”

 อาเซียนคืออะไร เด็กๆ รู้ไหม เด็กๆ รู้ไหม อาเซียนคืออะไร

สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มสีบิประเทศร่วมใจ 

ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดยีว อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 

ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน...

            

ทุกคนสามัคคีและคอยช่วยเหลือกัน

ร้องเพลงและลากเส้นตามรอยประ

จุดประสงค์มฐ.     

ประสบการณ์ส�าคัญ

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

  1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี

 ร้องเพลงอาเซียนและเข้าใจความหมายของ ASEAN (อาเซียน)

การสังเกต การใช้
ประสาท
สัมผัส

การส่งเสริม
ความจ�า

การประเมนิผล

การส่งเสริม
ความจ�า

การคิด
สร้างสรรค์

การใช้
ประสาทสัมผัส

การสังเกต

การจัดกิจกรรมตามแนวทาง Brain-based Learning

59

สื่อการเรียนรู้

แนวคิด

แนวการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ 

ขั้นนำา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

ประสบการณ์สำาคัญ

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

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

1.		สงัเกตจากการสนทนา	การอา่นตวัอกัษร	การรอ้งเพลง		
	 และการบอกความหมายของอาเซียน
2.		ตรวจผลงานการลากเส้นตามรอยประ

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

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

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

เด็กสังเกตคำาว่า	“อาเซียน”
ASEAN

เด็กสร้างสรรค์ด้วยการร้องเพลง

เด็กรู้จักและเข้าใจ
คำาว่า	ASEAN

เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสเรียนรู้

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

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

เพลง “อาเซียน”

 อาเซียนคืออะไร เด็กๆ รู้ไหม เด็กๆ รู้ไหม อาเซียนคืออะไร

สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มสีบิประเทศร่วมใจ 

ร่วมใจกนัเป็นหนึง่เดยีว อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 

ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน...

	 	 										

ทุกคนสามัคคีและคอยช่วยเหลือกัน

ร้องเพลงและลากเส้นตามรอยประ

จุดประสงค์มฐ.     

ประสบการณ์ส�าคัญ

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

  1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี

 ร้องเพลงอาเซียนและเข้าใจความหมายของ ASEAN (อาเซียน)

การสังเกต การใช้
ประสาท
สัมผัส

การส่งเสริม
ความจ�า

การสังเกต การใช้
ประสาทสัมผัส

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบ
กิจกรรมเพื่อให้การเรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพที่สุด

ภาพชุดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
คู่มือการจัดกิจกรรม

การส่งเสริม
ความจำา

ชุด

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พัฒนาศักยภาพเด็กในฐานะเป็นประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมอาเซียนสำาหรับเด็กปฐมวัย :

เพื่อความเป็นพลเมือง พลโลก และมีค่านิยม
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

คู่มือการจัดกิจกรรมอาเซียนสำาหรับเด็กปฐมวัย :
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เนื้อหาความรู้
ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก

กิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับบุคคล

ที่เหมือนและแตกต่างกัน
อย่างเหมาะสมกับวัย

ประสบการณ์สำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้
และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560

สัญลักษณ์แสดงการเรียนรู้ในกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับการทำางานของสมอง 

(Brain-based Learning : BBL)

ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ขั้นตอนการสอนละเอียด ประกอบด้วยจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการทำากิจกรรม  
และการประเมินผลการเรียนรู้

ประสบการณ์สำาคัญ คำาถาม และแนวคิดที่สำาคัญ 
รวมทั้ง ICON ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสมอง
ตามแนวทาง Brain-based Learning (BBL)

ค่านิยม
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รายชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ประสบก�รณ์สำ�คัญ (เตรียมคว�มพร้อม) เล่ม 1 562-816-5 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ประสบก�รณ์สำ�คัญ (เตรียมคว�มพร้อม) เล่ม 2 562-817-2 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ประสบก�รณ์สำ�คัญ (เตรียมคว�มพร้อม) เล่ม 3 562-818-9 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ประสบก�รณ์สำ�คัญ (เตรียมคว�มพร้อม) เล่ม 4 562-819-6 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ประสบก�รณ์สำ�คัญ (เตรียมคว�มพร้อม) เล่ม 5 562-820-2 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ประสบก�รณ์สำ�คัญ (เตรียมคว�มพร้อม) เล่ม 6 562-821-9 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 1 562-822-6 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 2 562-823-3 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 3 562-824-0 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 4 562-825-7 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 5 562-826-4 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 6 562-827-1 42
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�ไทย เล่ม 7 562-828-8 42
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 1 562-829-5 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 2 562-830-1 42
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 3 562-831-8 42
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 4 562-832-5 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 5 562-833-2 42
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 1 562-834-9 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 2 562-835-6 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 3 562-836-3 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 4 562-837-0 44
ชุดกิจกรรมฯ พัฒน�คณิตศ�สตร์ เล่ม 5 562-838-7 44
ตัวเด็ก เล่ม 1 562-804-2 38
ตัวเด็ก เล่ม 2 562-805-9 38
ตัวเด็ก เล่ม 3 562-806-6 38
บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 1 562-807-3 38
บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2 562-808-0 38
บุคคลและสถ�นที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 3 562-809-7 38
ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 1 562-810-3 38
ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 2 562-811-0 38
ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 3 562-812-7 38
สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 1 562-813-4 38
สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 2 562-814-1 38
สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 3 562-815-8 38
ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 560-879-2 40
ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 560-880-8 40
ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 560-881-5 40
ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 560-882-2 40
ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5 560-883-9 40
ชุดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 6 560-884-6 40
ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย  เล่ม 1 560-885-3 40
ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย  เล่ม 2 560-886-0 40
ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย  เล่ม 3 560-887-7 40
ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย  เล่ม 4 560-888-4 40
ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย  เล่ม 5 560-889-1 40
ชุดกิจกรรมคณิตศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัย  เล่ม 6 560-890-7 40
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หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ

รวมหนังสืออนุบาล ชุดหลักขายดีที่สุด ทุกชุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดNew
หลักสูตรให

ม่
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รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

ทุกชุดที่ได้รับความนิยมสูงสุด

รายชื่อหนังสือ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน รหัสสินค้า เล่มละ จำานวน รวมเงิน

ชุดกิจกรรมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�น เล่ม 1 562-839-4 45
ชุดกิจกรรมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�น เล่ม 2 562-840-0 45
ชุดกิจกรรมประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้�น เล่ม 3 562-841-7 45
ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 560-891-4 45
ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 560-892-1 45
ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 3 560-893-8 45
ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4 560-894-5 45
ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 5 560-895-2 45
ชุดกิจกรรมศิลปะและกระบวนก�รออกแบบสำ�หรับเด็กปฐมวัย เล่ม 6 560-896-9 45
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 1 539-819-8 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 2 539-820-4 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 3 539-821-1 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 4 539-822-8 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวกลม เล่ม 5 539-823-5 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 1 539-824-2 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 2 539-825-9 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 3 539-826-6 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 4 539-827-3 38
บฝ. คัดไทย หัวกลมตัวเหลี่ยม เล่ม 5 539-828-0 38
คัด ก ไก่ 992-678-9 40
คัดคำ�ไทย 992-679-6 34
คัดเลขอ�รบิก 992-682-6 34
คัดเลขไทย 992-683-3 34
คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 1 509-827-2 34
คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 2 509-828-9 34
คัดอังกฤษกับ BIG and BOW เล่ม 3 509-829-6 34
คัดอังกฤษ (ชุดหนูเขียนเก่ง) เล่ม 1 509-825-8 36
คัดอังกฤษ (ชุดหนูเขียนเก่ง) เล่ม 2 509-826-5 36
แบบฝึกอ่�นเพื่อพัฒน�คว�มคิดรวบยอด ชุด ก ไก่ 733-208-7 26
ชุดพัฒน�คว�มคิดรวบยอด ลูกไก่ 735-510-9 15
อ่�นเก่ง...พูดดี... 763-907-0 42
อ่�นเก่ง เขียนเก่ง 964-033-3 48
หนังสืออ่�นประกอบ ชุดอ่�นให้แม่ฟัง เล่ม 1 050-509-8 36
หนังสืออ่�นประกอบ ชุดอ่�นให้แม่ฟัง เล่ม 2 050-510-4 36
หนังสืออ่�นประกอบ ชุดอ่�นให้แม่ฟัง เล่ม 3 050-511-1 36
ชุดพัฒน�คว�มคิดรวบยอด A B C Kiddy 265-566-2 16
หนังสืออ่�นเพื่อพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นท�งภ�ษ� ชุด Hello เล่ม 1 052-863-9 40
หนังสืออ่�นเพื่อพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นท�งภ�ษ� ชุด Hello เล่ม 2 052-864-6 40
หนังสืออ่�นเพื่อพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นท�งภ�ษ� ชุด Hello เล่ม 3 052-865-3 40
บัญชีเรียกชื่อ อนุบ�ล 1 555-809-7 48
บัญชีเรียกชื่อ อนุบ�ล 2 555-810-3 48
บัญชีเรียกชื่อ อนุบ�ล 3 555-811-0 48
ระเบียนสะสมสำ�หรับเด็กปฐมวัย 560-867-9 28
แบบร�ยง�นผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนร�ยบุคคล

ระดับปฐมวัย
555-813-4 32

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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หนังสือการอ่าน การเขียน และเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการ 

11



ชุด เตรยีมทักษะพ้ืนฐานการเรยีนรู้สู่ ป. 1

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดส�าหรับเด็กปฐมวัย

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

885-4515-408-60-6 หนูน้อยเตรียมพร้อมฯ ป.1 เล่ม 1 45
885-4515-408-61-3 หนูน้อยเตรียมพร้อมฯ ป.1 เล่ม 2 45
885-4515-408-76-7 หนูน้อยเตรียมพร้อมฯ ป.1 เล่ม 3 45
885-4515-408-77-4 หนูน้อยเตรียมพร้อมฯ ป.1 เล่ม 4 45
885-4515-408-79-8 รถสปอร์ต ซิ่งส�ยฟ้� (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40
885-4515-408-78-1 น้องหม�น่�รัก (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40
885-4515-418-09-4 กีฬ�ส�กล (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40
885-4515-418-10-0 ชุดประจำ�ช�ติอ�เซียน (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40
885-4515-418-39-1 ไดโนเส�ร์โลกล้�นปี (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40
885-4515-418-38-4 อ�ชีพของหนู (สมุดภ�พฝึกระบ�ยสี) 40
885-4515-418-06-3 สัตว์ทะเลน่�รัก (ชุดล�กเส้นเล่นสี) 40
885-4515-418-07-0 สัตว์โลกน่�รู้ (ชุดล�กเส้นเล่นสี) 40
885-4515-418-36-0 ของใช้ใกล้ตัว (ชุดล�กเส้นเล่นสี) 40
885-4515-418-37-7 ผักผลไม้ (ชุดล�กเส้นเล่นสี) 40

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

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

พัฒนาทักษะ เชาวน์ปัญญา การคิดวิเคราะห์

ค�าตอบของภาพซ้อน ภาพกับเงา 

และเชื่อมโยงความสัมพันธ์

พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่องจ�านวน 

ตัวเลข แบบรูปและความสัมพันธ์

พัฒนาภาษา การอ่านพยัญชนะไทย สระ 

และเชื่อมโยงภาพกับค�า 

พัฒนาสุนทรียภาพของเด็กให้เหมาะสมกับวัย

ผ่านการท�างานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 

พัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กให้แข็งแรง

และฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

ให้คล่องแคล่ว

ฝึกระบายสี
สร้างจินตนาการ

พัฒนา
ทักษะ

พัฒนา
สมอง

ทดลอง
เชาวน์ปัญญา

เสริมความรู้
คณิตศาสตร์
และภาษา
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ชุด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้สำ หรับเด็กวัยเริ่มเรียน

เหมาะสำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เนอสเซอรี่ และชั้นเด็กเล็ก

แผนการจัดประสบการณ์
สำาหรับครู

New
หลักสูตรให

ม่

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

541-817-9 Activities Book 1 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 1) 42

541-818-6 Activities Book 2 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 2) 42

541-819-3 Activities Book 3 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 3) 42

541-820-9 Activities Book 4 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 4) 42

541-821-6 Activities Book 5 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 5) 42

541-822-3 Activities Book 6 (เตรียมคว�มพร้อม เล่ม 6) 42

541-823-0 Begin to Write Book 1 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 1) 42

541-824-7 Begin to Write Book 2 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 2) 42

541-825-4 Begin to Write Book 3 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 3) 42

541-826-1 Begin to Write Book 4 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 4) 42

520-854-1 Begin to Write Book 5 (ภ�ษ�อังกฤษ เล่ม 5) 38

541-828-5 Master Math Skills Book 1 (คณิตศ�สตร์ เล่ม 1) 42

541-829-2 Master Math Skills Book 2 (คณิตศ�สตร์ เล่ม 2) 42

541-830-8 Master Math Skills Book 3 (คณิตศ�สตร์ เล่ม 3) 42

541-831-5 Master Math Skills Book 4 (คณิตศ�สตร์ เล่ม 4) 42

520-859-6 Master Math Skills Book 5 (คณิตศ�สตร์ เล่ม 5) 38

520-860-2 Number Skills Basic (คณิตศ�สตร์พื้นฐ�น) 38

520-861-9 Number Skills Book 1 (พัฒน�ไอคิวคณิตศ�สตร์ เล่ม 1) 38

520-862-6 Number Skills Book 2 (พัฒน�ไอคิวคณิตศ�สตร์ เล่ม 2) 38

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

885-4515-62-867-7 ปฐมนิเทศ เล่ม 1 45
885-4515-62-868-4 ร่�งก�ย เล่ม 2 45
885-4515-62-869-1 บุคคลรอบตัว เล่ม 3 45
885-4515-62-870-7 ของเล่น เล่ม 4 45
885-4515-62-871-4 ของใช้ เล่ม 5 45
885-4515-62-872-1 ธรรมช�ติรอบตัว เล่ม 6 45
885-4515-62-873-8 สัตว์ เล่ม 7 45
885-4515-62-874-5 อ�ห�ร เล่ม 8 45
885-4515-62-875-2 สี เส้น รูปร่�ง เล่ม 9 45
885-4515-62-876-9 ช่�งคิด ช่�งทำ� เล่ม 10 45
885-4515-62-877-6 ทะเล เล่ม 11 45
885-4515-62-878-3 ก�รละเล่นเด็กไทย เล่ม 12 45

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

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดส�าหรับเด็กปฐมวัย

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

ฝึกระบายสี
สร้างจินตนาการ
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ำร

 (พ
ว.

)

หม�ยเหตุ : ร�ค�นี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือร�ค�ปกเป็นสำ�คัญ
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สำ�หรับเด็กอนุบ�ล พัฒนาศักยภาพในฐานะประชาคมอาเซียนและโรงเรียน
มาตรฐานสากลด้วยชุดกิจกรรมที่จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ภ�ษ�อังกฤษพื้นฐ�น Go Inter for Kindergarten
Workbook for Young Learners

สุทธิ
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ฝึก Phonics ผ่านเกม

Total 
Physical Response Value Pages

Acivity Book Teacher’s BookStudent’s Book

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

Super Safari 1-3 เหม�ะสำ�หรับเด็กปฐมวัยเพื่อเรียนรู้ 
และพัฒน�ทักษะภ�ษ�อังกฤษ เด็กเรียนรู้ผ่�นเรื่องร�ว 
เพลงที่สนุกสน�น ส่งเสริมพัฒน�ก�รท�งด้�นอ�รมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญ�

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

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

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

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

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

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

เด็กปฐมวัย 1-3 

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

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

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

ส่วนลด

สุทธิ

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

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จำานวน รวมเงิน

885-451-538-842-7 All About Me Kindergarten level 1 68  

885-451-538-843-4 All About Me Kindergarten level 2 68
885-451-538-844-1 All About Me Kindergarten level 3 68

885-451-538-845-8 People And Places Around Us 
Kindergarten level 1 68

885-451-538-846-5 People And Places Around Us 
Kindergarten level 2 68

885-451-538-847-2 People And Places Around Us 
Kindergarten level 3 68  

885-451-538-848-9 Nature Around Us 
Kindergarten level 1 68

885-451-538-849-6 Nature Around Us 
Kindergarten level 2 68

885-451-538-850-2 Nature Around Us 
Kindergarten level 3 68

885-451-538-851-9 Surroundings Around Us 
Kindergarten level 1 68

885-451-538-852-6 Surroundings Around Us 
Kindergarten level 2 68

885-451-538-853-3 Surroundings Around Us 
Kindergarten level 3 68

885-451-538-854-0 Science Book 1 68

885-451-538-855-7 Science Book 2 68

885-451-538-856-4 Science Book 3 68

885-451-538-857-1 Science Book 4 68

885-451-538-858-8 Science Book 5 68

885-451-538-859-5 Math Book 1 68

885-451-538-860-1 Math Book 2 68

885-451-538-861-8 Math Book 3 68

885-451-538-862-5 Math Book 4 68

885-451-538-863-2 Math Book 5 68

885-451-538-864-9 Math Book 6 68

สิ่งแวดล้อมรอบตัว

ธรรมชำติรอบตัว

บุคคล
และสถำนที่
รอบตัว

ตัวเรำ

คณิตศำสตร์ปฐมวัย

วิทยำศำสตร์ปฐมวัย

FOR KINDERGARTEN
BASED ON STANDARD OF THE NATIONAL 
EARLY CHILDHOOD CURRICULUM

LEVEL 1-3

Teacher’s Book

Think
Big

15



16

มอนเตสซอรี่

MONTESSORI

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ช่วยพัฒนาวินัยในตนเอง 
ฝึกสมาธิ พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย
พัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการแยกแยะความเหมือน
และความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งทักษะการอ่าน การเขียน 
และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์ต่าง ๆ) และส่งเสริมการเลือกศึกษา
ด้วยตนเองในสิ่งแวดล้อมที่ตระเตรียมไว้ให้อย่างอิสระ
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รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงินร�ยก�รสินค้� รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงินร�ยก�รสินค้�

ห้องมอนเตสซอรี่ต้นแบบ

กลุ่มประสบการณ์ชีวิต
06105 ชุดฝึกร้อย ชุดกระดุมเม็ดเล็ก 520.00

06106 ชุดฝึกร้อย ชุดกระดุมเม็ดใหญ่ 520.00

06107 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกผูกโบ 520.00

06108 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกร้อยเชือก 520.00

06109 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกเข็มกลัด 520.00

06110 ชุดฝึกร้อย ชุดรูดซิป 520.00

06111 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกติดกระดุมแป๊ะ 520.00

06112 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกติดกระดุม 520.00

06113 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกร้อยเข็มขัด 520.00

06114 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกร้อยห่วงพล�สติก 520.00

06115 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกติดแถบตีนตุ๊กแก 520.00

06116 ชุดฝึกร้อย ชุดฝึกติดกระดุมไม้ 520.00

06104 ที่จัดเก็บชุดฝึกร้อย 1,400.00

กลุ่มประสาทสัมผัส
03102 ชุดทรงกระบอกมีจุก 4,200.00

03103 ชุดทรงกระบอกหล�กสี 2,400.00

04105 ชุดหอคอยสีชมพู 1,200.00

08101 ที่ตั้งหอคอยสีชมพู 420.00

04106 ชุดบันไดสีน้ำ�ต�ล 2,200.00

03140 แขนงไม้สีแดง 1,500.00

06120 ชุดกล่องสี 1 580.00

06121 ชุดกล่องสี 2 680.00

07101 ชุดกล่องสี 3 3,590.00

06127 ชุดแผ่นไม้ประม�ณน้ำ�หนัก 1,490.00

02108 กล่องเสียง 720.00

09112 ทรงกระบอกแรงกด 900.00

06128 ชุดเรข�คณิตทรงทึบ (ไม่รวมฐ�นไม้) 1,200.00

02110 ชุดฐ�นรองเรข�คณิต 750.00

02111 ส�มเหลี่ยมองศ�สีน้ำ�เงิน 650.00

02112 ส�มเหลี่ยมในมุมส�มเหลี่ยม 850.00

02114
ส�มเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยม 
(สีน้ำ�เงิน)

990.00

02113
ส�มเหลี่ยมในมุมสี่เหลี่ยม 
(หล�กสี)

850.00

02115 ส�มเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมใหญ่ 790.00

02116 ส�มเหลี่ยมในมุมหกเหลี่ยมเล็ก 990.00

กลุ่มภาษา

06122 แผ่นภ�พโลหะ 4,800.00

06123 แท่นไม้แผ่นเรียบ 980.00

07109 ชุดอักษรทร�ย 1,250.00

08105 แผ่นตัวอักษรทร�ยตัวพิมพ์เล็กสองตัว 890.00

09116 ชุดอักษรเคลื่อนที่พล�สติก (ไม่รวมกล่อง) 1,350.00

09117 กล่องใส่ตัวอักษรเคลื่อนที่พล�สติก 590.00

กลุ่มคณิตศาสตร์

08118 แท่งไม้จำ�นวน (ชุดใหญ่) 1,390.00

07110 ตัวเลขทร�ย 890.00

02103 แท่งไม้สอนคณิตศ�สตร์ 1,360.00

02118 ชุดลูกปัดฝึกนับพร้อมแผ่นตัวเลข 650.00

03105 แท่งไม้ฐ�นสิบ 1,200.00

07111 หลักเลขหน่วยสิบร้อยพัน (ชุดใหญ่) 980.00

02120 ชุดกระด�น 1-100 1,200.00

06130 กระด�นหลักสิบ ชุดที่ 1 1,200.00

06131 กระด�นหลักสิบ ชุดที่ 2 1,200.00

07116 กระด�นบวก 1,490.00

07117 กระด�นลบ 1,850.00

08120 แท่งไม้จำ�นวน (ชุดเล็ก) 1,100.00

04101 ลูกบ�ศก์ไบนอเมียล 980.00

04102 ลูกบ�ศก์ไตรนอเมียล 980.00

กลุ่มพฤกษศาสตร์

07121 ชุดโบท�นี (ชุดพืช) 2,800.00

07122 ชุดโบท�นี (ชุดสัตว์) 3,800.00

07119 ใบไม้หล�กรูปแบบ 2,400.00

07120 ที่จัดเก็บชุดโบท�นี 3,900.00

02308 ตู้เก็บอุปกรณ์มอนเตสซอรี่ 4,500.00

รวมเป็นเงิน
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คุณสมบัติ

เล่นแล้วเด็กได้อะไร

Block Set

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

ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ เด็กสามารถนำามาสร้างเป็นรูปร่างต่าง ๆ ฝึกการเป็นวิศวกรตัวน้อย ฝึกสมาธิ
และการแก้ปัญหาในการเล่น และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM ได้เป็นอย่างดี
ชุดแท่งยางรูปทรงอััจฉริยะ เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
และเด็กได้สร้างสรรค์จินตนาการผ่านการบิด ดัด งอ และการเล่าเรื่องราวจากการต่อชุดแท่งยาง
รูปทรงอัจฉริยะเป็นรูปต่าง ๆ
ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ เด็กจะได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวของฟันเฟือง โดยใช้มอเตอร์ ฝึกสมาธิในการเล่น
และการแก้ปัญหา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งต่าง ๆ จากชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ
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ชุดที่ 1 ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ  (Intelligent Magnetic Block Set)

18001-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ ขน�ด 42 ชิ้น 1,950

18002-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ ขน�ด 71 ชิ้น 2,500

18003-ZB ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ ขน�ด 110 ชิ้น 3,550

18004-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขน�ด 48 ชิ้น 2,950

18005-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขน�ด 64 ชิ้น 3,550

18006-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขน�ด 66 ชิ้น 3,250

18007-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขน�ด 86 ชิ้น 4,200

18008-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขน�ด 118 ชิ้น 5,650

18009-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขน�ด 121 ชิ้น 5,300

18010-HT ชุดแม่เหล็กรูปทรงอัจฉริยะ Magplayer ขน�ด 188 ชิ้น 7,700

18011-ZB ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสงอัจฉริยะ ขน�ด 32 ชิ้น 1,700

18012-ZB ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสงอัจฉริยะ ขน�ด 60 ชิ้น 2,700

18013-ZB ชุดแม่เหล็กแผ่นโปร่งแสงอัจฉริยะ ขน�ด 100 ชิ้น 4,650

18014-ZB ชุดแม่เหล็ก Running Ball อัจฉริยะ ขน�ด 30 ชิ้น 4,950

18015-ZB ชุดแม่เหล็ก Running Ball อัจฉริยะ ขน�ด 55 ชิ้น 7,950

ชุดที่ 2 ชุดแท่งยางรูปทรงอัจฉริยะ (Intelligent Shape Bar Block Set)

18016-ZB ชุดแท่งย�งรูปทรงอัจฉริยะ ขน�ด 94 ชิ้น 2,650

18017-ZB ชุดแท่งย�งรูปทรงอัจฉริยะ ขน�ด 97 ชิ้น 2,650

18018-ZB ชุดแท่งย�งรูปทรงอัจฉริยะ ขน�ด 176 ชิ้น 6,100

ชุดที่ 3 ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ (Intelligent Gear Block Set)

18019-C ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ Funny Bricks ขน�ด 81 ชิ้น 590

18020-C ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ Interlocking Learning Blocks 

ขน�ด 82 ชิ้น

590

18021-C ชุดฟันเฟืองอัจฉริยะ Funny Blocks ขน�ด 108 ชิ้น 690

รวมเป็นเงิน

ชุดแม่เหล็กอัจฉริยะ

(Intelligent Block Set)

รหัสสินค้� ร�ค� จำ�นวน รวมเงินร�ยก�รสินค้�
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ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
หรอืตดิตอ่โดยตรงที ่ สถาบนัพฒันาคณุภาพวชิาการ (พว.)

เจา้หนา้ที่ของสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่�น

โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

ทางสถาบันฯ จะส่งหนังสือไปให้ท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

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

สั่งก่อน
ขายกอ่น

ส่งก่อน
ชำาระเงินภายหลัง

สำาหรับการชำาระเงิน 
ท่�นส�ม�รถชำ�ระเงิน
ภ�ยหลังจ�กโรงเรียนเปิดเรียน
ตั้งแต่  วันที่ 16 พ.ค. 2562 
เป็นต้นไป

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

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

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


