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สื่อเสริมเพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข 
เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน

กระบวนการพัฒนาทักษะการอานเขียนอยางเปนล�าดับขั้นตอน

“เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD) มีความสามารถ ทางการอ่าน การเขียน 
และคิดคํานวณไม่สมวัยซึ่งเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการเรียนรู้ 
จึงทําให้เด็กมักแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่ขาดความกระตือรือร้น

ในการเรียนรู้ ดังนั้น ครูและผู้ปกครองจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
มีความสามารถในการป้องกันช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้เด็กได้

อย่างเป็นกระบวนการ และสอดคล้องกับศักยภาพ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล”

สื่อเสริมการใช้ประสาทสัมผัส
หลายทาง : สีนําสายตา ผิวสัมผัสนูน 

และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง

ฝึก ซํ้า ยํ้า ทวน ตามหัวเรื่องที่เด็ก
ควรได้รับการส่งเสริม พร้อมแบบประเมิน

เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ
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รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9030024 ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา มือ-ตาสัมพันธ์ 790

2 9130037 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 1 110

3 9130038 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 2 110

4 9030021 ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา จัดกลุ่มสัมพันธ์ 930

5 9130031 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1 110

6 9130032 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 2 110

ผู้แต่ง : ปัทมา ภัทรางกูล

เตรียมความพร้อม

พื้นฐานสู่การเขียน
เสริมกิจกรรมบริหารสมอง

สังเกต จ�าแนก จัดกลุ่ม
คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์

จัดกลุมสัมพันธ์มือ-ตาสัมพันธ์
กระตุนความสนใจ ผลิตผลงานไดชวนใหคิด

กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

สื่อเสริมทักษะเพื่อปองกัน ชวยเหลือ แก้ไข 
เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน

อย่างมีความสุข ด้วยแบบฝึกกิจกรรมที่สนุกสนาน

สื่อเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปญญา

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9030001 ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ (6 เล่ม) 1,124

เลม 1 : ดานการจํา การจําแนกภาพทางสายตา/ เลม 2 : ดานการจํา การจําแนกทางการฟงและการเรียงลําดับ / 

เลม 3 : ดานทิศทาง และการจัดกลุมสัมพันธ / เลม 4 : ดานกิจกรรมสหสัมพันธฯ / แบบทดสอบกอนฝก / แบบทดสอบหลังฝก

ผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

รายละเอียดสื่อ
และวิธีเลน
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ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9191004 ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX) 4,980

2 9031008 ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 (4 เล่ม) 406

3 9031009 ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม) 402

4 9031010 ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม) 440

5 9191003 ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรสัมผัส 450

6 9191001 ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรรูปปาก 550

สื่อแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน ออกแบบส�าหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

(Learning Disabilities) และผู้ที่เริ่มเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ภาษาไทย

ชุดบัตรรูปปาก สื่อชุดบัตรภาพฐานกรณ์
ใช้เทคนิครูปปากและความรู้เรื่องฐานกรณ์ 
เพื่อมาช่วยฝึกฝนให้เด็กสามารถอ่านออกเสียง
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

ชุดบัตรภาพ
สื่อชุดบัตรภาพ
ช่วยให้เด็กรู้จักการเขียนพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว 
พร้อมภาพประกอบเพื่อสร้างการจดจ�าได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ชุดบัตรสัมผัส สื่อชุดบัตรสัมผัส
ใช้สัญลักษณ์เป็นสีและสื่อน�าทางสายตารวมถึงการใช้วัสดุ
นูนในบัตรสัมผัส เพื่อให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง 
(Multi-Sensory) 

ลูกศร
ใชสําหรับบอกทิศทาง
ในการลากนิ้ว

สีเขียว
ใชแทนสัญลักษณของการเริ่มตน
ลําดับการเขียน

สีแดง    
ใชแทนสัญลักษณของการสิ้นสุด
ล�าดับการเขียน

ตัวอย่าง สัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในบัตรรูปปาก

หมายถึง เสียงที่มีลม 
(เวลาออกเสียงจะมีลมออกมาด้วยในขณะเปล่งเสียง)

หมายถึง เสียงรัว 
(ลิ้นจะยกขึ้นหลายครั้ง ในขณะเปล่งเสียงออกมา)

หมายถึง เสียงที่ขึ้นจมูก 
(เวลาออกเสียง เสียงจะขึ้นจมูกในขณะเปล่งเสียงออกมา)
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ภาษาไทย

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9031004 ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับพื้นฐาน (3 เล่ม) 540

2 9031005 ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับก้าวหน้า (3 เล่ม) 540

3 9031006 ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับพัฒนา (3 เล่ม) 540

หนังสือแก้ไขความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน โดยแบ่งตามหัวเรื่องให้เด็กได้ทบทวนอย่างตรงประเด็นเฉพาะเรื่องที่ควรฝึก ซ�้า ย�้า ทวน
ผู้แต่ง : ประนอม พงษ์เผือก

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9031011 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.1 (5 เล่ม) 1,390

2 9031012 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.2 (4 เล่ม) 1,020

3 9031013 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.3 (4 เล่ม) 900

4 9031014 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.4 (4 เล่ม) 680

5 9031015 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.5 (4 เล่ม) 820

6 9031016 ชุด แบบฝึกกิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.6 (4 เล่ม) 870

7 9041001 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.1 (2 เล่ม) 820

8 9041002 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.2 (2 เล่ม) 540

9 9041003 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.3 (2 เล่ม) 540

10 9041004 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.4 (2 เล่ม) 500

11 9041005 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.5 (2 เล่ม) 540

12 9041006 ชุด คู่มือครู อ่าน เขียน เรียนสนุก ป.6 (2 เล่ม) 500

หนังสือแก้ไขความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน โดยน�าเนื้อหาตามระดับชั้น มาจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อการอ่านเขียนได้คล่องและถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
ผู้แต่ง : ศ.อัจฉรา ชีวพันธุ์

กิจกรรมทบทวนตัวอักษร กิจกรรมจัดล�าดับตัวอักษร กิจกรรมเขียนตัวอักษร กิจกรรมเชื่อมโยงภาพกับอักษร

ฝึกฝนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นล�าดับ

ขั้นตอน

ลงมือท�า
มีแบบประเมินผลวัดความเข้าใจ

และการประยุกต์
ใช้ความรู้

ประเมนิผล
การอ่านค�า ประโยค 

และเรื่องราว

เรียนรู้
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ภาษาไทย

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9030017 ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย 1,250

2 9030019 ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับคิดวิเคราะห์ 1,250

3 9030020 ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์ ระดับเขียน-คิดสร้างสรรค์ 1,250

ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 4021001 ชุด นิทานผสานอักษร (1 ชุด=18 เล่ม) 3,582

เลม ๑ ก ถ ฎ ฏ / เลม ๒ ข ช / เลม ๓ บ ป ษ / เลม ๔ ง ท ห / เลม ๕ พ ฟ ฬ / เลม ๖ น ม ฉ / เลม ๗ ผ ฝ ย /

เลม ๘ ฃ ซ ฑ / เลม ๙ ค ฅ ศ / เลม ๑๐ ด ต / เลม ๑๑ จ ฐ ธ / เลม ๑๒ ว ร ล ส / เลม ๑๓ อ ฮ / เลม ๑๔ ฆ ฑ ม / 

เลม ๑๕ ฌ ถ ม / เลม ๑๖ ญ ถ บ / เลม ๑๗ ฒ ต ม / เลม ๑๘ ณ ถ น (ราคาปกเลมละ 199 บาท)

ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

• เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ สอดคล้องกับการเรียนรู้

  ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

• เรียนรู้พยัญชนะไทยมีลักษณะคล้ายกันท่ีเด็กมักเกิดความสับสน

• ฝึกการจํา จําแนก และสังเกต จนเกิดความคุ้นเคย

  กับพยัญชนะไทย

• นิทานเข้าใจง่าย สนุกสนานและสร้างสรรค์

ประกอบด้วยนิทาน 18 เรื่องราวพยัญชนะไทย 44 ตัว

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

คู่มือจัดกิจกรรม
(ส�าหรับครู)

1 เล่ม

วีดิทัศน์สาธิต
การจัดกิจกรรม

1 เเผ่น

สติกเกอร์ลูกเตา
9 หมวด 108 ภาพ

ลูกเตา 9 ลูก
ถุงผ้าใส่ลูกเตา 1 ใบ

แบบฝึก
(ส�าหรับนักเรียน)

1 เล่ม

นิทาน ผสานอักษร

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

NEW!
ใหม
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ภาษาไทย

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา ตรงรหัสบัญชี ข หน้าใน บัญชี ข จ�านวน รวมเงิน

1 9121005 หนังสือ ค�าที่มักเขียนผิด ฝาด่านภาษาไทยในสวนสนุกมรณะ 225

2 9121006 หนังสือ ลักษณนาม ฝาด่านภาษาไทยในบ้านผีสิงสยอง 225

ตะลุยดานภาษาไทย
หนังสือแก้ไขความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ผ่านเรื่องราวที่ท�าให้เด็กจดจ�าการสะกดค�าภาษาไทยได้ดีขึ้น
ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา ตรงรหัสบัญชี ข หน้าใน บัญชี ข จ�านวน รวมเงิน

1 9151001 หนังสือ พจนานุกรมรูปภาพส่วนตัว 200

2 9121002 หนังสือ รูปภาพส่งเสริมทักษะการสื่อสาร 300

หนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ
หนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปภาพ เช่น การสะสมค�าศัพท์ด้วยพจนานุกรมรูปภาพส่วนตัว

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา ตรงรหัสบัญชี ข หน้าใน บัญชี ข จ�านวน รวมเงิน

1 9131026 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก : เล่ม 1 รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 190

2 9131027 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก : เล่ม 2 สะกดค�า จ�าความหมาย กระจายค�า 230

3 9131028 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก : เล่ม 3 เรียงร้อยถ้อยค�า สร้างสรรค์ประโยค 160

4 9131029 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก : เล่ม 4 จับใจความส�าคัญ สร้างสรรค์งานเขียน 140

แบบฝกอานเขียนกับลุงฮูก
หนังสือแก้ไขความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ด้วยเทคนิคที่หลากหลายเพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้
ผู้แต่ง : บริษัท อักษร โกลบอล เอ็ด จ�ากัด

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา ตรงรหัสบัญชี ข หน้าใน บัญชี ข จ�านวน รวมเงิน

1 8126036 หลักคณิตพิชิตโจทย์ บวก ลบ คูณ หาร 295

2 8126037 หลักคณิตพิชิตโจทย์ สมการ 295

3 8126038 หลักคณิตพิชิตโจทย์ ชั่ง ตวง วัด 295

หลักคณิตพิชิตโจทย์
หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านเรื่องราวการผจญภัยกับโจทย์คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย
ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

คณิตศาสตร์

1มลเ:กูฮงุลบักนยีขเนาอ

6201319:าคนิสสัหร
190.-

2มลเ:กูฮงุลบักนยีขเนาอ

7201319:าคนิสสัหร 230.-

3มลเ:กูฮงุลบักนยีขเนาอ

8201319:าคนิสสัหร 160.-

4มลเ:กูฮงุลบักนยีขเนาอ

9201319:าคนิสสัหร 140.-

-8-



ภาษาอังกฤษ

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9002081 ชุด Letters' World ระดับ 1 : Alphabet Letters  22,200 

2 9002085 ชุด Letters' World ระดับ 1 : Hello, Letters!  4,600 

3 9002082 ชุด Letters' World ระดับ 2 : Consonants and Vowels  22,000 

4 9002094 ชุด Letters' World ระดับ 2 : Consonants  11,000 

5 9002095 ชุด Letters' World ระดับ 2 : Vowels  11,000 

6 9142005 Letters' World 1 : คู่มือครู (1) เล่ม 1-1 ถึง 1-5  500 

7 9142006 Letters' World 1 : คู่มือครู (2) เล่ม 1-6 ถึง 1-10  500 

8 9242005 Letters' World 2 : คู่มือครู (3) เล่ม 2-1 ถึง 2-5  500 

9 9242006 Letters' World 2 : คู่มือครู (4) เล่ม 2-6 ถึง 2-10  500 

Letters’ World

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9022005 ชุด PHONICS FOCUS: ALPHABET A to Z 2,900

2 9022004 ชุด PHONICS FOCUS: VOWEL AEIOU 2,900

3 9122106 หนังสือ A to Z PHONICS ALPHABET 120

4 9122107 หนังสือ A to Z PHONICS WORD 120

5 9122108 หนังสือ A to Z PHONICS READER 120

6 9122098 หนังสือ AEIOU PHONICS 180

7 9122099 หนังสือ AEIOU PHONICS READER 180

PHONICS FOCUS

เรียนรู้และฝกเขียน ตัวอักษร (Alphabet Letters)
ออกเสียง Phonics แม่นยํา ตามรูปปากเจ้าของภาษา

ระดับ 1 : Alphabet Letters

ฝึกเขียนคัดลายมือ เรียนรู้ผ่านนิทาน เกม สมุดสติกเกอร์

ระดับ 2 : Consonants and Vowels

เรียนออกเสียงคํา ประโยคผ่าน นิทาน เพลง แอนิเมชัน

พิเศษ Digi Material
กิจกรรม เรียน ซํ้า ทวน

เพลง และเกมกว่า 10 แบบ

สื่อกิจกรรมการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ Phonics

สื่อสอน  เชื่อมโยง  เสียง และ ตัวอักษร
ผสมเสียง คํา วลี และประโยค

เทคนิคน�าสายตา เน้นตัวอักษรที่ออกเสียง

สื่อสารด้วยภาพช่วยจดจ�าตัวอักษร ค�า และประโยค

ใช้ค�าคล้องจอง สัมผัสอักษร ท่องเป็นจังหวะ ช่วยให้จ�าได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

NEW!
ใหม
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ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9183015 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : กบเลือกนาย 1,000

2 9183016 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : กระต่ายกับเต่า 1,000

3 9183017 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : กากับนกยูง 1,000

4 9183018 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : ไก่ผู้โง่เขลา 1,000

5 9183019 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : ค้างคาวเจ้าปัญญา 1,000

6 9183020 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : นกกระสากับหมาจิ้งจอก 1,000

7 9183021 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : บ้านของกระรอก 1,000

8 9183013 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : มดกับตั๊กแตน 1,000

9 9183022 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : แม่ไก่กับไข่ทองค�า 1,000

10 9183011 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : ราชสีห์กับหนู 1,000

11 9183023 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : ลาผู้ถ่อมตน 1,000

12 9183012 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : สิงโตกับยุง 1,000

13 9183014 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : สุนัขกับไก่โต้ง 1,000

14 9183024 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : สุนัขจิ้งจอกกับนกกระจอก 1,000

15 9183025 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : หมาป่ากับลูกแพะทั้งเจ็ด 1,000

16 9183026 CD ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน : อึ่งอ่างกับวัว 1,000

นิทาน 10 ภาษาอาเซียน
CD Romการเรียนรู้รูปแบบ interactive multimedia เนื้อหาส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม  

พร้อมค�าศัพท์จากนิทาน มีเกร็ดความรู้ สามารถเปลี่ยนภาษาได้ถึง 10 ภาษา
ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

อาเซียน
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ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 8123141 รักชาติ รักศาสน์ กษัตริย์ 120

2 8123146 รักชาติ รักมรดกไทย 120

3 8123147 รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย 120

รักไทย ภูมิใจชาติ
หนังสือส่งเสริมส�านึกรักความเป็นไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และบรรพบุรุษ
ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 8123135 หนูจะท�าตามค�าพ่อ 320

2 8623091 พ่อสอนไว้ใจดีงาม 320

3 8623092 ชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน 345

4 8623093 ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง 345

ชีวิตดีงามตามค�าพอสอน
หนังสือส่งเสริมคุณธรรม ปลูกฝังความดีและการด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�าริ
ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9033008 ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 1 1,150

2 9133005 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ซื่อสัตย์ จริงใจ 150

3 9133006 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง รู้ทันหมั่นแก้ไข 150

4 9133007 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง จิตแจ่มใส ไกลยาเสพติด 150

5 9133008 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง มั่นใจ ไม่ล�าเอียง 150

6 9133009 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ขยันและรอบคอบ 150

7 9033009 ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 2 1,125

8 9133010 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง สามัคคี มีวินัย 145

9 9133011 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง เมตตาและมีน�้าใจ 145

10 9133012 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง มารยาทงาม วัฒนธรรมดี 145

11 9133013 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ไม่ละโมบ ไม่ละเมิด 145

12 9133014 แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง มีปัญญาและมานะ 145

ฝกคิด ฝกธรรม          

หนังสือแบบฝึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 กับสถานการณ์ในชีวิตประจ�าวัน
ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา ตรงรหัสบัญชี ข หน้าใน บัญชี ข จ�านวน รวมเงิน

1 9033001 ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 1 สุภาพ มีน�้าใจ (4 เล่ม) 700

2 9033002 ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 2 มารยาทดี มีวินัย (4 เล่ม) 660

3 9033003 ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 3 ซื่อสัตย์และพอเพียง (4 เล่ม) 660

4 9033004 ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 4 รับผิดชอบและมีเหตุผล (6 เล่ม) 1,110

5 9033005 ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 5 ยุติธรรมและสามัคคี (6 เล่ม) 1,110

6 9033006 ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 6 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ (6 เล่ม) 1,110

ไตรสิกขา          

หนังสือแบบฝึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา
ผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ากัด

คุณธรรม จริยธรรม

                                                                                                              

รวมเงิน
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ล�าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคา จ�านวน รวมเงิน

1 9123048 เย้...เย้ ดีใจจัง 120
2 9123049 แง...แง เสียใจ 120
3 9123050 ฮึ่ม... ฮึ่ม โกรธแล้วนะ 120
4 9123051 อึ๋ย... อึ๋ย น่ากลัว 120
5 9133016 แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : ภาพและสัญลักษณ์ 125
6 9133017 แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์ 125
7 9193005 บัตรภาพพัฒนาทักษะทางอารมณ์ 240

ชุด พัฒนาทักษะทางอารมณ์ 
เรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์น�าไปสู่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ผู้แต่ง : รศ: ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

สงเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม

รูจักการแสดงออกทางอารมณตางๆ ดวยสื่อทีอ่อกแบบตามหลักการเรียนรูของเด็ก

อธิบายชัดเจนดวย ไปสู และเขาใจภาพจริง ภาพวาด สญัลกัษณ จากนั้นประยุกตใช

ในสถานการณตางๆ

บอกอารมณ์
จากภาพจริง

บอกอารมณ์
จากภาพวาด

บอกอารมณ์
จากสถานการณ์

อารมณ์ที่เกิดจาก
ความคาดหวัง

อารมณ์ที่เกิดจาก
ความเชื่อและแนวคิด

คู่มือ แนะน�าตัวอย่างเกมและแนวทาง
การใช้บัตรภาพควบคู่กับแบบฝึกและนิทาน

แนะน�าการเล่านิทาน

ค�าถามท้ายเรื่อง

กิจกรรมสร้างสรรค์

นิทาน

บัตรภาพ

แบบฝก

NEW!
ใหม
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