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1.1 LD คืืออะไร? 

LD หรืือ Learning Disabilities ความบกพรื่องทางการืเรืียนร้ื� เป็น็ความบกพรื่องเกี�ยวกับ

กรืะบวนการืทางจิิตวิทยา ทางการืใช้�ภาษา การืพ้ด การือ่าน การืเขีียน การืฟััง การืสะกดคำา การืคิด 

การืให�เหตุผล การืคำานวณทางคณิตศาสตรื์ การืวิเครืาะห ์การืสังเครืาะห ์ความบกพรื่องทางการืรัืบร้ื� 

การืสรื�างความคิดรืวบยอดเกี�ยวกับสิ�งใดสิ�งหน่�ง การืแก�ป็ญัหา การืตอบสนอง การืใช้�สมาธิ ิการืใช้� 

สายตา การืสัมผสั การืเคลื�อนไหวส่วนต่างๆ ขีองรื่างกาย (จากหนัังสืือ “สืร้้างด้้วยใจเพื่ื�อเด็้กแอลดี้”)

1
ร้�จััก LD

2
การจััด
การศึึกษา
สำำาหรบัั
เด็ก LD

3
การป้้องกัน 
ช่่วยเหลืือ 
แก�ไข 
แลืะพััฒนา
เด็ก LD

1.3 ป้ระเภทของ LD 

จำำาแนกประเภทขีอง	LD	ได้เป็น	2	กล่่มิ	คืัอ	

1) ภาวะบกพร่อ่งทางการ่เร่ยีนร้่� หรือทางการแพทย์เร่ยกโรคับกพรอ่ง
ทางการเร่ยนร้้	เป็นภาวะบกพร่อ่งต้ั้�งแต่ั้กำาเนิิด อาจำเกิดด้วยการ
ทำางานขีองสี่มิองบางตำาแหน่งบกพรอ่ง	โดยเฉพาะตำาแหน่งท่�เก่�ยวขี้อง
กับการเร่ยนร้้และการใช่้ภาษา	หรือกรรมิพันธุ่์	์หรือจำากคัวามิผิิดปกติ
ขีองสี่มิอง	กล่่มิน่�เป็นกล่่มิท่�เราเร่ยกกันทั�วไปว่า “LD แท้้”	คืัอ	เป็นแต่
กำาเนิด	ไม่ส่าม่าร่ถร่ก้ษาให้ห้้ายได้ แต่ั้พฒ้นิาให้เ้ร่ยีนิร้่ ้ทำำางานิและ
ปร่ะสบความ่สำาเร่จ็ได้

เนื�องจิากมคีวามบกพรื่องในการือ่าน การืเขีียน 

การืคิดคำานวณ ทำาให�เด็ก LD ต�องการืวิธิกีารืสอน 

ที�แตกต่างจิากเด็กป็กติ เด็ก LD บางคนได�รัืบการื

สอนอย่างไรืก็ไมเ่ขี�าใจิเลขี 1 ซึ่่�งคร้ืผ้�สอนอาจิ

ต�องใช้�เทคนคิ หรืือวิธิกีารืที�แตกต่างไป็ในการื

สอน เช้่น การืสอนด�วยการืใช้�ป็รืะสาทสัมผสัที�

นอกเหนอืจิากเพียงการืเหน็

1.2 LD 3 ด�าน

ภาวะบกพร่อ่งทางการ่เร่ยีนร้่�ด้�านการ่อ่าน 

เด็ก LD ม่องเห้น็ิต้ั้วห้น้ิงสือต่ั้างจากเด็กปกติั้

ท้ำ�วไป (โดยม่สีายตั้าทำี�เปน็ิปกติั้) เช้่น เหน็ตัว

หนงัสือลอย ไป็ลอยมา ตัวหนงัสือกลับด�านคล�าย

มกีรืะจิกเงาอย้่ในสมอง หรืือไมเ่หน็ตัวหนงัสือทุก

ตัว หายไป็บางตัว หรืือหายไป็เป็น็บรืรืทัด จ่ิง

ทำำาให้อ่้านิไม่ไ่ด้ ม่คีวาม่ยากลำาบากในิการ่อ่านิ 

มลัีกษณะขีองการือ่านช้�า อ่านขี�าม อ่านไมห่มด 

อ่านเพิ�มคำา อ่านซึ่้าคำา อ่านแบบเดาคำา อ่านคำาที�

คล�ายกันสลับกััน สัับสัน พยััญชนะ สัระ หรือ

วรรณยุักัต์์ท่ี่�คล้้ายัคล้ึงกััน มี่ปััญหาในกัารสัะกัด

หรือปัระสัมีคํา ล้ืมีง่ายั จํําคําศััพท์ี่ ท่ี่�เคยัเร่ยันมีา

แล้้วไมี่ได้ อ่านจัํบใจํความีสัําคัญไมี่ได้ ความี

สัามีารถในกัารอ่านต่์ากัว่าระดับชั�น

ภาวะบกพร่อ่งทางการ่เร่ยีนร้่�ด้�านการ่เขียีน 

เด็ก LD มกัจิะลายมอืไมส่วย เขีียนตัวอักษรื
ใหญ่หรืือเล็กกว่าบรืรืทัดมากเกินไป็ ทำางานไม่
เรีืยบรื�อย สกป็รืก ขีีดทิ�ง ลบทิ�ง เขีียนตัวอักษรื
หรืือคำาที�คล�ายคล่งกันสลับกัน เขีียนเว�นวรืรืค
ช่้องไฟัไมเ่หมาะสม (เช่้น เว�นหา่งเกินไป็ หรืือ
เขีียนช้ิดติดกันไมม่เีว�นวรืรืค เขียีนิตั้าม่ 
คำาบอกไม่ไ่ด้ เขียีนิต้ั้วอ้กษร่กล้บด้านิคล้าย
ม่องกร่ะจกเงา เร่ยีงลำาด้บต้ั้วอ้กษร่ในิคำาผิดิ 
เขียีนิไม่ถ่้กห้ล้กไวยากร่ณ์์ เขีียนเล่าเรืื�องรืาว
ไมไ่ด�  

ภาวะบกพร่อ่งทางการ่เร่ยีนร้่�ด้�านการ่ 

คิิด้คิำานวณ 

ไม่ส่าม่าร่ถน้ิบเลขีเร่ยีงตั้าม่ลำาด้บ นบัเพิ�ม
นบัลดได� มคีวามยากลำาบากในการืบวก ลบ 
ค้ณ หารื การืเป็รืียบเทียบจิำานวน ขีนาด  
ร้ืป็ทรืง รืะยะทาง ตำาแหนง่ ม่ปีญัห้าในิการ่ 
วิเคร่าะห้แ์ละดำาเนิินิการ่โจทำยป์ญัห้าง่ายๆ 
สับสนเครืื�องหมายหรืือสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตรื์ เขีียนตัวเลขีกลับด�านคล�ายมอง
กรืะจิกเงา 

2) ภาวะ “เสมืือน LD”  ม่ล้ีกษณ์ะห้ร่อืพฤติั้กร่ร่ม่คล้ายคลึงก้บเด็กทำี�
ม่คีวาม่บกพร่อ่งทำางการ่เร่ยีนิร้่ ้ทั�งน่�อาจำเนื�องมิาจำากปัจำจัำยต่าง	ๆ	เช่น่
การอบรมิเล่�ยงด	้ปัญหาคัรอบคัรวั	สี่ภาพเศิรษฐกิจำ	และสี่ภาพแวดล้อมิ
ถิิ่�นท่�อย้อ่าศัิย	ภาวะเสี่มืิอน	LD	หรือ “LD เที้ยม”	น่�	สาม่าร่ถปอ้งก้นิ
และแก้ไขีได้ ถ้าเด็กได้ร่บ้การ่ค้ดกร่องโดยเร่ว็ก็จะช่ว่ยให้เ้ด็กม่ี
พฒ้นิาการ่ทำี�ดขีีึ�นิ

เด็กที�มคีวามบกพรื่องทางการืเรืียนร้ื� หรืือ  

“เด็ก	LD” หมายถ่ึง เด็กท้ำ�วไปทำี�ม่สีติั้ปญัญา

และไอคิวปกติั้ ห้ร่อือาจส้งกว่าปกติั้ ม่คีวาม่

สาม่าร่ถในิการ่เร่ยีนิร้่ท้ำี�ต่ั้ากว่าเด็กในิว้ย

เดยีวก้นิอยา่งน้ิอย 2 ร่ะด้บช่้�นิเร่ยีนิขีึ�นิไป ไมว่่า

จิะเป็น็ด�านการือ่าน การืเขีียน การืคิดคำานวณ 

หรืือมภีาวะบกพรื่องมากกว่า 1 ด�านขี่�นไป็ ภาวะ

บกพรื่องทางการืเรืียนร้ื�นี� จ่ิงเป็น็อุป็สรืรืคสำาคัญ

ในการือ่านออก เขีียนได� หรืือการืคิดคำานวณ ซึ่่�ง

เป็น็พื�นฐานที�สำาคัญที�สุดในการืเรืียนร้ื� หรืือการื

เสาะแสวงหาองค์ความร้ื�ต่อๆ ไป็ เป็รีืยบเสมอืน

วงจิรืไฟัฟั้าที�ติดๆ ดับๆ 

กลับสู่สารบัญ
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กรืะทรืวงศก่ษาธิกิารืมจุีิดเน�นนโยบายในด�าน
การืเพิ่มโอกาสและการืเขี�าถ่ึงการืศก่ษาท่ีมี
คุณภาพ ขีองกลุ่มผ้�ด�อยโอกาสทางการืศก่ษา 
และผ้�เรืียนท่ีมคีวามต�องการืจิำาเป็็นพิเศษ การื
จัิดการืเรืียนรืวม/เรีืยนร่ืวมเป็็นการืจัิดการื
ศก่ษาให�เด็กท่ีมคีวามต�องการืจิำาเป็็นพิเศษ มี
โอกาสเขี�าไป็ในรืะบบ การืศก่ษาป็กติ  โดย
เปิ็ดโอกาสให�เด็กท่ีมคีวามต�องการืจิำาเป็็น
พิเศษ เช้่น เด็ก LD ให�ได�เรีืยนและทำากิจิกรืรืม
รื่วมกับเด็กท่ัวไป็ โดยมคีร้ืท่ัวไป็และคร้ืการื
ศก่ษาพิเศษรื่วมมอืและรืบัผดิช้อบร่ืวมกัน โดย
ต�องหาวิธิกีารื มาตรืการื กลยุทธิใ์นการืทำาให�
เด็กเหล่านี�เรืียนและสอบได�ผลการืเรืียนท่ีใกล�
เคียงกับเด็กอ่ืนๆ และจิำาเป็็นต�องร่ืวมมอืกัน
รืะหว่างคร้ื โรืงเรืียน ผ้�ป็กครืองและหนว่ยงาน
รืาช้การื มงีบป็รืะมาณ มสีื่อฯ อุป็กรืณ์ และ
เครืื่องมอืท่ีจิำาเป็็นเพื่อช้่วยให�เด็กเหล่านี�เรีืยน
ได� และท่ีสำาคัญต�องมกีารืจัิดทำาแผนการ

จัดการศกึษาเฉพาะบุคคล หรืือ IEP  
(Individualized Education Program)  
ซึ่่่งเป็็นแผนท่ีกำาหนดแนวทางการืจัิดการื
ศก่ษาท่ีสอดคล�องกับความต�องการืจิำาเป็็น
พิเศษขีองคนพิการืเป็็นรืายบุคคล ตลอดจิน 
กำาหนดเทคโนโลยี สิ่งอำานวยความสะดวก 
สื่อ บรืิการื และความช้่วยเหลืออ่ืนใดทางการื
ศก่ษาเฉพาะบุคคลนั�น ดังนั�นในการืจัดการ
ศกึษาใหแ้ก่เด็กทีม่คีวามต้องการพิเศษ 
จึงต้องตระหนักในเรื่องของการจัดทํา IEP 
เพื่อการพัฒนาเด็กใหส้อดคล้องกับความ
สามารถทีแ่ท้จรงิ รวมถึงการเลือกใช้สื่อ 
หรอืสิง่อํานวยความสะดวกทีเ่หมาะสมกับ
เด็กทีม่คีวามต้องการพิเศษหรอืเด็กพิการ
แต่ละบุคคล

กระบัวนการจััดทำา
แผนการศึึกษาเฉพัาะบัุคืคืลื

การช่วยเหลือเด็ก LD ต�องเรืิ่มจิากการืค�นหา 
(คัดกรือง) ป็�องกัน และช้่วยเหลือ ทั�งนี�การื
จัิดการืเรืียนการืสอนท่ีสอดคล�องเหมาะสม
กับผ้�เรืียน จิะช้่วยให�ผ้�เรืียนสามารืถึพัฒนา
ได�อย่างเต็มศกัยภาพและเพิ่มป็รืะสิทธิภิาพ
ทางการืเรืียนให�เด็กสามารืถึอ่านออก เขีียนได� 
คิดคำานวณได� 

3
การป้้องกัน 
ช่่วยเหลืือ 
แก�ไข 
แลืะพััฒนา
เด็ก LD

1
ร้�จััก LD

2
การจััด
การศึึกษา
สำำาหรบัั
เด็ก LD

2
การจััด
การศึึกษา
สำำาหรบัั
เด็ก LD

1
ร้�จััก LD

3
การป้้องกัน 
ช่่วยเหลืือ 
แก�ไข 
แลืะพััฒนา
เด็ก LD

กลับสู่สารบัญ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsR01jF8bAH-AEdW9m-7lGtFWrVy-D2kQEYMPN0UGXA0Zn8g/viewform


มีป
�ญหาทางการเรียนอ�อน

มีภาวะ
บกพร�องทางการเรียนรู� การจำแนก

ภาพทาง

สายตา

การจำการจำแนกทาง
การฟ�ง

พ
ัฒ

นาสู�การอ�านออก  เขียนได�   ค

ำนวณ
คล

�อง

คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์ คัดกรอง ชว่ยเหลือ

และแกไ้ข
เสรมิ

ประสบการณ์

ตััวอย่า่งแบบฝึึกจาก ชุุดกิิจกิรรมเตรยีมความพรอ้มเพ่�อพฒันาทัักิษะ
กิารอ่านและกิารเขียีน ชมราย่ละเอีย่ด ได้ทีี่� หน้้า 14-15

-8- -9-

3.2 การป้ระเมืินแลืะ 
ช่่วยเหลืือกลืุ่มืเสีำ�ยง  
แลืะเตรยีมืคืวามืพัร�อมื
ป้ฐมืวัย 

การประเมิน เป็น็ขีั�นตอนสำาคัญอีกขีั�น
ตอนหน่�ง หลังจิากการืคัดกรืองแล�วพบว่า
เด็กป็ฐมวัย มภีาวะเสี�ยงต่อการืมคีวาม
บกพรื่องทางการืเรืียนร้ื� เพรืาะการืป็รืะเมนิ
จิะทำาให�ผ้�สอนทรืาบว่าเด็กมคีวามสามารืถึ
อย้่ในรืะดับใด และมขีี�อบกพรื่องในเรืื�องใด
บ�าง เพื�อนำาขี�อมล้ที�ได�มาใช้�วางแผนการื
สอน และวางแผนการืช่้วยเหลือในด�านที�
บกพรื่องโดยใช้�เทคนคิวิธิกีารืที�เหมาะสม
สอดคล�องกับการืเรืียนร้ื�ขีองเด็กป็ฐมวัย 
รืวมทั�งการืเลือกใช้�สื�อ อุป็กรืณ์ป็รืะกอบ
การืสอนอย่างเหมาะสม

การืป็รืะเมนิความสามารืถึขีองเด็กในรืะดับ
ป็ฐมวัยนี�จิะเป็น็การประเมินทักษะด้าน
การจําและการจําแนกทางสายตา การ
จํา และการจําแนกทางการฟััง การเรยีง
ลําดับ ทิศทาง การจัดกลุ่มสมัพันธ์์ ความ
สมัพันธ์์กล้ามเนื�อมือตา จํานวน ตัวเลข 
และการเปรยีบเทยีบ ซึ่่�งทักษะดังกล่าวนี�
เป็น็ทักษะที�เกี�ยวขี�องกับเด็กที�เสี�ยงต่อการื
มคีวามบกพรื่องทางการืเรืียนร้ื� เด็กกลุ่มนี�
จิะมปี็ญัหาในด�านดังกล่าว 

การ่จำาแนิกจากการ่เห้น็ิ ให�นกัเรีืยนวงกลมพยัญช้นะ ท ที�ซึ่่อนอย้่ในภาพ 

3.1 การคัืดกรอง 

การคัดกรอง เป็น็กรืะบวนการืที�สำาคัญยิ�ง
ในการืมองหา หรืือค�นหาพฤติกรืรืม และ/
หรืือการืแสดงออกซึ่่�งภาวะเสี�ยงต่อความ
บกพร่ืองทางการืเรืียนร้ื� (LD) เพื�อที�คร้ื 
แพทย์ และผ้�ป็กครือง ตลอดจินหนว่ยงานที�
เกี�ยวขี�องจิะได�วางแผนช่้วยเหลือและ
พัฒนาศกัยภาพขีองเด็กแต่ละคน โดยการื
ทดสอบด�วยเครืื�องมอืและวิธิกีารืที�มี
คุณภาพเพื�อป็อ้งกันป็ญัหาที�จิะรุืนแรืงมาก
ขี่�น และช้่วยเหลือได�ทันท่วงที

ปฐมวััย = กลุ่่�มเสี่่�ยง

เด็กป็ฐมวัย หรืือเด็กในรืะดับช้ั�นอนบุาลจัิด
อย้่ใน “กลุ่มเสี�ยง” ต่อการืมภีาวะบกพรื่อง
ทางการืเรืียนร้ื� เพรืาะเป็น็วัยที�ต�องได�รืับ
การืเตรยีมความพรอ้ม สรา้งพื�นฐานเพื�อ
การเรยีนร้ ้การคัดกรองในเด็กปฐมวัย จะ
เป็นการค้นหาว่าเด็กคนใดม ี“ภาวะเสี�ยง” 
ต่อการืมคีวามล�มเหลวทางการืเรืียนร้ื� มี
วัตถึุป็รืะสงค์เพื�อช้่วยเหลือตั�งแต่รืะยะแรืก
เรืิ�ม ช้่วยให�เด็กมพัีฒนาการืทางการืเรืียนร้ื�ที�
ดีขี่�น ลดและป็อ้งกันป็ญัหา หรืือผลกรืะทบ
ด�านจิิตใจิและอารืมณ์ รืวมถ่ึงการืช้่วยเหลือ
เด็กที�มภีาวะ “เสมอืน LD” ให�มพีื�นฐาน
สำาคัญในการืเรืียนร้ื� พัฒนาการืเรืียนร้ื�ให�
อ่านออก เขีียนได� คิดคำานวณได� ตามป็กติ 
หากได�รืับการืคัดกรืองอย่างเหมาะสม

ประถม = คััดกรอง

การ่ค้ดกร่องเพื�อค้นิห้าเด็กในิร่ะด้บปร่ะถม่
ศึกึษาและม่้ธยม่ศึกึษาว่าคนิใดม่ ีแนิวโน้ิม่
ที�จิะเป็น็เด็กที�มคีวามบกพร่ืองทางการื 
เรืียนร้ื� ตั�งแต่การืสังเกตพฤติกรืรืมขีองเด็ก 
การืสมัภาษณพ์อ่แม ่ผ้�ป็กครือง ผ้�ใกล�ชิ้ด คร้ื  
ผ้�สอน/ป็รืะจิำาช้ั�น พิจิารืณาจิากผลงาน  

ผลสัมฤทธิิ�ทางการืเรืียนขีองเด็ก เมื�อได�ขี�อมล้ 
ที�ครือบคลุมและครืบถึ�วน แล�วจ่ิงดำาเนนิการื
คัดกรืองโดยใช้�แบบตรืวจิสอบรืายการื หรืือ
แบบคัดกรือง เพื�อป็รืะโยช้นใ์นการืจัิดการื
ศก่ษาพิเศษให�แก่เด็กที�มแีนวโน�มมภีาวะความ
บกพรื่องทางการืเรีืยนร้ื� รืวมถ่ึงการืวิเครืาะห์
ค�นหาความบกพร่ืองทางการืเรืียนร้ื�ขีองเด็กใน
แต่ละด�าน ไมว่่าจิะเป็น็ด�านการือ่าน การืเขีียน 
การืคิดคำานวณ หรืือด�านพฤติกรืรืมทั�วไป็ 

ตััวอย่า่ง เครื�องมือที�ใช้ในการประเมิน

การ่จำาจากการ่เห้น็ิ ผ้�สอนให�เด็กจิำาพยัญช้นะต�นแบบทางด�านซึ่�ายมอื แล�ววงกลมล�อมรือบ
พยัญช้นะทางด�านขีวามอืที�เหมอืนกับพยัญช้นะต�นแบบ

กลับสู่สารบัญ



เรยีนร้พ้ยญัชุนะ เล่ม 1 
ชมราย่ละเอีย่ด ได้ทีี่� หน้้า 16-17

เรยีนร้พ้ยญัชุนะ เล่ม 1 
ชมราย่ละเอีย่ด ได้ทีี่� หน้้า 16-17

เรยีนร้พ้ยญัชุนะ เล่ม 3 
ชมราย่ละเอีย่ด ได้ทีี่� หน้้า 16-17

เรยีนร้อั้กิษรสูง้
ชมราย่ละเอีย่ด ได้ทีี่� หน้้า 16-17

ฐานกิรณ์์สูอนอ่าน เล่ม 1
ชมราย่ละเอีย่ด ได้ทีี่� หน้้า 29

ฐานกิรณ์์สูอนอ่าน เล่ม 1
ชมราย่ละเอีย่ด ได้ทีี่� หน้้า 29

รู้ับช่มตััวอยา่งการู้สำอนโดยใช่�สำื�อสำอนอ่านเขียน
ในรู้้ป้แบบบัตัรู้ภาพั	บัตัรู้ค้ำา
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การช่วยเหลือและพัฒนา เด็กที�มภีาวะ
เสี�ยงต่อการืมคีวามบกพรื่องทางการืเรืียนร้ื� จิะ
พิจิารืณาจิากทักษะที�เด็กบกพรื่อง จิากแบบ
ป็รืะเมนิ เช่้น ด�านการืจิำาและการืจิำาแนกทาง
สายตา การืจิำาและการืจิำาแนกทางการืฟััง การื
เรืียงลำาดับ ทิศทาง การืจัิดกลุ่มสัมพันธิ ์ความ
สัมพันธิก์ล�ามเนื�อมอืตา จิำานวน ตัวเลขี และ
การืเป็รืียบเทียบ เป็น็ต�น แล�วจ่ิงดำาเนนิการื
ช้่วยเหลือโดยใช้�สื�อ อุป็กรืณ์ต่างๆ ที�เหมาะสม
กับเด็กป็ฐมวัย 

ตััวอย่า่ง การพัฒนาทักษะทางการเรยีนร้ ้ การ่จำาจากจากเห้น็ิ
ขีองเด็กที�มภีาวะเสี�ยงต่อการืมคีวามบกพรื่อง 
ทางการืเรืียนร้ื� -->

การ่จำาจากการ่ฟังั

 การ่จำาแนิกจากการ่เห้น็ิ

 การ่จำาแนิกจากการ่ฟังั

การจัดกิจกรรม การืเตรืียมความพรื�อม
ทางการืเรืียนร้ื�ให�เด็กป็ฐมวัยที�อย้ใ่นภาวะเสี�ยง
ต่อการืมคีวามบกพรื่องทางการืเรืียนร้ื� 
นอกจิากแบบฝึกึที�สรื�างขี่�นโดยเฉพาะเพื�อแก�
ป็ญัหาในด�านที�เด็กบกพรื่องแล�ว ผ้�สอน
สามารืถึจัิดกิจิกรืรืมเสรืิม เช้่น การืเขีียนตัว
อักษรืด�วยนิ�วมอืบนพื�นผวิสัมผสัที�แตกต่าง 
หรืือการืออกเสียงตัวอักษรืตามผ้�สอน เป็น็ต�น

สื�อชุ้ดบัตรืภาพฐานกรืณ์  
ใช้�เทคนคิร้ืป็ป็ากและความร้ื�เรืื�อง 
ฐานกรืณ์เพื�อมาช้่วยฝึกึฝึนให�เด็กสามารืถึ 
อ่านออกเสียงภาษาไทยได�อย่างถึ้กต�อง รืวม
ทั�งการืลากนิ�วมอืบนบัตรืที�มพีื�นผวิสัมผสันน้
เพื�อสรื�างการืจิดจิำาการืเขีียนอักษรืที�ถึ้กต�อง

1.1 LD คืืออะไร? 

เตรยีมืพัร�อมืการเรยีนร้�

แบบฝึึกเตรียีมความพรีอ้มการีเรียีนรี้้

CD ROM เกมเตรียีมความพรีอ้ม

Kid’s Kit ส่ื่�อพัฒนาทัักษะการีคิดการีเรียีนรี้ด้้วยศิิลปะ

เตรยีมืพัร�อมื 
ด�านภาษา

นิทัานผสื่านอักษรี

ชุุดกิจกรีรีมเตรียีมความพรีอ้ม
เพ่� อพัฒนาทัักษะการีอ่านและการีเขีียน

ชุุดส่ื่�อสื่อนอ่านเขีียนในรีป้แบบบัตรีภาพบัตรีคำา
• บัตรีภาพ

• บัตรีสัื่มผัสื่
• บัตรีภาพฐานกรีณ์์

เตรยีมืพัร�อมื 
ด�านการคืิดคืำานวณ

Bright ฉลาดเรียีนรี้้

คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

รายการสืำ�อฯ

การป้ระเมืินแลืะ
ช่่วยเหลืือกลืุ่มืเสีำ�ยง 

แลืะเตรยีมืคืวามื
พัร�อมืป้ฐมืวัย

กลับสู่สารบัญ

https://m.youtube.com/watch?v=qRZFFVq59ho
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แบบฝึึกเตรียีมความพรีอ้มการีเรียีนรี้้
ชุุดสื่่�อส่ื่งเสื่ริิมทัักษะเพื่่�อเตริียมความพื่ริ้อม
ทัางการิเริียนร้ิ้ทัั�ง 8 ด้าน สื่ำาหริับเด็กปฐมวัย 
ด้วยกิจกริริมแบบฝึกึทีั�สื่นกุสื่นาน

ปริะเมนิเพื่่�อคัดกริองก่อนฝึกึ 
เสื่ริิมทัักษะการิเริียนร้ิ้ทีั�จำาเปน็ทัั�ง 
8 ด้าน

พื่ัฒนาทัักษะการิเริียนร้ิ้ผ่า่น
กิจกริริมแบบฝึกึเตริียมความ
พื่ริ้อม

เพื่่�อทัริาบริะดับพื่ัฒนาการิของ
เด็กและทัักษะทีั�ควริพื่ัฒนาเพื่ิ�ม

สื่่�อพััฒนาพั่�นฐานด้้านการอ่าน การเขีียน และ
คณิิตศาสื่ตร์ สื่อด้คล้องกับทัักษะทัางการ 
เรียนร้้ 8 ด้้าน พััฒนาและเสื่ริมสื่ร้างทัักษะการ
เรียนร้้ผ่า่นกิจกรรมการฝึกึทัักษะในด้้านต่างๆ 
เพั่�อเพัิ�มศกัยภาพัขีองผ่้เ้รียนและเตรียมความ
พัร้อมสื่้่ระดั้บประถมศกึษา

สื่นกุสื่นานกับกิจกรรมเพั่�อการ
พััฒนาการเรียนร้้อย่างเปน็ระบบ

ถ้กต้องตามหลักวิชาการ
สื่อด้คล้องกับแนวทัางการพััฒนา
สื่มองขีองเด็้กปฐมวัย BBL

ทัดสื่อบก่อนฝึึก เพ่ื่�อเตรีียมความพื่ร้ีอมสู่่� 
การีพัื่ฒนาทัักษะอย�างเป็็นกรีะบวนการี

ฝึึกการีจำา การีจำาแนกเสีื่ยง และการีเรียีงลำาดับ  
จากการีฟััง เพ่ื่�อการีจำาและจำาแนก เรีียงลำาดัับ
สู่�วนป็รีะกอบของคำา หร่ีอเหตุการีณ์ต์�างๆ  
จากการีฟัังได้ัอย�างถู่กต้อง

ฝึึกกิจกรีรีมสื่หสัื่มพันธ์ฯ์ จะสู่ามารีถูควบคุม 
การีทัำางานของกลา้มเน่�อม่อและน้�วให้สู่ัมพัื่นธ์ ์
กับการีรัีบร่ี้ทัางสู่ายตา

ฝึึกการีจำา และการีจำาแนกทัางสื่ายตา เพ่ื่�อการีมองเห็น
สู่�วนป็รีะกอบของคำาได้ัอย�างชััดัเจนและถู่กต้อง

ฝึึกการีเรียีนรี้ด้้านทิัศิทัาง และการีจัดกลุ่มสัื่มพันธ์ ์
เพ่ื่�อเรีียนร่ี้และเขา้ใจท้ัศทัางได้ัเป็็นอย�างดีั

ทัดสื่อบหลังฝึึก เพ่ื่�อป็รีะเม้นพัื่ฒนาการี และ 
ความพื่รี้อมจากการีเรีียนร่ี้ เพ่ื่�อชั�วยเหล่อและ
พัื่ฒนาการีเรีียนร่ี้ได้ัอย�างมีป็รีะสู่้ทัธ์ภ้าพื่

CD ROM เกมเตรียีมความพรีอ้ม

จำำ�แนกภ�พ ฝึึกทัักษะทัางสายตาด้้วยการจำำาและ
จำำาแนกภาพเป็็นขั้ั�นต้น กอ่นไป็ส่ทั่ักษะการจำำา
และจำำาแนกพยัญชนะต่อไป็

การฟังั ฝึึกทัักษะการจำำาแนกทัางการฟััง เพ่ื่�อให้้
สามารถจำำาห้ร่อแยกเสียงจำากการฟัังได้้

การจััดกลุ่่�มสััมพัันธ์ ์ทัักษะการรับร้�ข้�อมู้ลการจััด
หมูวดหมู้�สิ่่�งข้องท่ั�มู่ความูสัิ่มูพัันธ์กั์น เพ่ั�อการจััด
หมูวดหมู้�พัยััญชนะและคำา จัำาแนกภาพั

จำำ�นวนและตััวเลข เรีียนร้ี�ทัักษะด้�านการีเขีียน
ตััวเลขี และการีนับจำำานวน เพ่ื่�อแก�ไขีปััญหา
ความบกพื่รี่องทัางการีเรีียนร้ี�ด้�านคณิิตัศาสตัร์ี

จำำ�แนกพยััญชนะ ฝึึกทัักษะทัางสายตา เรีียนร้ี�
อย่างเป็็นกรีะบวนการี เรีียงลำำาดัับขั้ั�นตอน ใช้�
ภาพแลำะสีทีั�แตกต่าง เพ่�อเป็็นส่�อนำาสายตา

ทิิศทิาง ฝึึกทัักษะด้้านทิัศทัาง ทัำาให้้เด็้กไม่่สัับสัน
กับตำำาแห้น่งของพยััญชนะกับสัระ เป็็นพ้�นฐาน 
สั่ก่ารอ่านและสัะกด้คำำาต่ำอไป็

การเรยีงลำำาดัับ ฝึึกทัักษะด้้านการเรียงลำำาดั้บ เพ่ื่�อ
ให้้สามารถเรียบเรียงส่�งทีั�ต้้องการถ่ายทัอด้ออก
มาให้้เข้า้ใจได้้อย่างถูกต้้อง

การเปรยีบเทีียบ เรีียนร้ี�ทัักษะการีสัังเกตและ
เปรีียบเทีัยบ เพ่ื่�อให้�เด็็กสัามารีถเปรีียบเทีัยบ
ห้ร่ีอจำำาแนกส่ั�งของตั�งแต่ 2 จำำานวนข้�นไปได็�

เรยีนร้� 
ทักษะจัำาเป้็น 
8 ด�าน
สร�างเสรมิื 
เพิั�มืศัึกยภาพั 
พัร�อมืสำ้่ระดบัั
ป้ระถมืศึึกษา

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 
บัญัชี ีข 

รหัสั BE1773  
แล้ะ BE1775

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 

บัญัชี ีข 
รหัสั BE0490

กลับสู่สารบัญ



- ตัวอักษรีพ่� นฐาน - - ผสื่านตัวอักษรี -- ตัวอักษรีเสื่รีมิลดรีป้ -

นิทานนิทาน

สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยศิลปะ  

ประเมินผลเป็นรูปภาพ
ไมส่ง่ผลให้เด็ก
รบัรู้ถึงคะแนน

*เกณฑ์การประเมิน
จากท้ายเล่ม

ตัดเก็บสะสมเป็นแฟ้มผลงานและช้ีแจงพฒันาการ

1 เล่มอัดเต็มไปด้วย
กิจกรรมสนุกสนาน

จากง่าย-ยาก
ผา่นกระบวนการ

ศิลปศึกษาพื้นฐาน

สี

เสน้

รูปรา่ง

ระบายส ี               

หรอืทําเคร่ืองหมาย

           ในแต่ละหน้า

      ท่ีสว่นของการ

ประเมินผล

เตรยีมความพรอ้มการเรยีนรู้
สอดแทรกความรูร้อบตัว
ท่ีจําเป็น ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสนุกสนาน กระตุ้นให้เด็กเติบโต
อยา่งเต็มศักยภาพ

จัดกลุมสัมพันธ
เปรียบเทียบ

เรียงลำดับ
ทิศทาง จำนวนตัวเลข

จำและจำแนก

วิดีโอแนะนำา 
การีเล่านิทัานผสื่านอักษรี

-14- -15-

นิทานผสานอักษรี

นิทาน 18 เรื�องราว ของ
พัยัญชนะไทย 44 ตัว

 เพื�อส่งเสริืมการืเรีืยนร้ื�อย่างเป็น็กรืะบวนการื

 เรืียนร้ื�จิากการืจัิดกลุ่มพยัญช้นะไทยที�มลัีกษณะคล�ายกัน  ที�เด็กมกัเกิดความสับสน

 ฝึกึการืจิำาและจิำาแนก สังเกตความแตกต่าง จินเกิดความ คุ�นเคยกับพยัญช้นะไทย

 เนื�อเรืื�องนทิานเขี�าใจิง่าย สนกุสนานและสรื�างสรืรืค์ ส่งเสรืิม ทัศนคติที�ดีต่อการืเรืียน

 มคีวามสอดคล�องกับการืเรืียนร้ื�ภาษาอย่างเป็น็ธิรืรืมช้าติ

นวัตกรรมืการเตรยีมื
คืวามืพัร�อมืทางภาษา

ช้่วยลดความเสี�ยงต่อภาวะความบกพรื่องทางการืเรืียนร้ื� 
ผา่นการืจัิดกลุ่มพยัญช้นะคล�ายกันที�เด็กมกัสับสน

เขีียนเรืื�องโดย ร่องศึาสตั้ร่าจาร่ยก์ุลวร่า ช้่พงศึไ์พโร่จน์ิ ผ้�เช้ี�ยวช้าญด�านการืเล่านทิาน

กิจักรรมืเสรมิืสร�างป้ระสบัการณ์ท�ายเลื่มื 
ฝึกึฝึนทักษะการืจิำาและจิำาแนก การืสังเกตความแตกต่างเพื�อการื 
เช้ื�อมโยงส้่บทเรีืยนได�ง่ายยิ�งขี่�น

Kid’s Kit ส่�อเพ่� อพัฒนาทักษะการีเรียีนรี้ด้้วยศิิลปะ

บั้รณาการศิึลืป้ศึึกษาพืั�นฐาน กับักิจักรรมืต่างๆ

เตรยีมืคืวามืพัร�อมืการเรยีนร้�เด็กป้ฐมืวัย

สอดแทรกกระบัวนการ 
เรยีนร้�อยา่งคืรบัคืรนั 
ตลือดทั�งเล่ืมื

สามืารถเก็บั 
เป้็นแฟ้มืสะสมื 
ผลืงาน

ชุุดสื่่�อเพิ่่�มพิู่นทัักษะท่ั�จำำ�เป็น็ทัั�ง 8 ด้�น ของ
เด็กป็ฐมวััย ให้เ้ด็ก ๆ เรี่ยนรูี้ไป็กับก�รีวั�ด เล่่น 
แล่ะป็ฏ่ิบัต่ิติ�มโจำทัย์ในแต่ิล่ะก่จำกรีรีมอย่�ง
สื่นกุสื่น�น 

บูรีณ�ก�รีศิล่่ป็ศิกึษ�พิ่่�นฐ�นกับ
ก่จำกรีรีมต่ิ�ง ๆ

มุง่เนน้ก�รีเติรี่ยมควั�มพิ่รี้อม
ทัักษะก�รีเรี่ยนรูี้ท่ั�จำำ�เป็น็ทัั�ง 8 
ด้�นให้เ้ด็กป็ฐมวััย

ฝึกึผ่�่นก่จำกรีรีมก�รีเรี่ยนรูี้ท่ั�
สื่นกุสื่น�น พิ่รี้อมทัั�งสื่อดแทัรีก
ควั�มรูี้จำ�กสื่่�งรีอบตัิวัท่ั�จำำ�เป็น็

ชุุดสื่่�อนวััตกรรมการเตรียมควัามพร้อมทาง
ภาษา ให้เ้ด็กร้้จัักและจัดจัำาพยัญชุนะที�
คล้ายคลึงกัน ผ่า่นนทิานเร่�องราวัพยัญชุนะไทย

เรียนร้้จัากการจััดกลุ่มพยัญชุนะ
ไทยที�มลัีกษณะคล้ายกันที�เด็กมกั
เกิดควัามสื่ับสื่น

เน่�อเร่�องนทิานเข้้าใจัง่าย 
สื่นกุสื่นานและสื่ร้างสื่รรค์ ส่ื่งเสื่ริม
ทัศนคติที�ดีต่อการเรียน

ฝึกึการจัำาและจัำาแนก สื่ังเกตควัาม
แตกต่าง จันเกิดควัามคุ้นเคยกับ
พยัญชุนะไทย

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 

บัญัชี ีข 
รหัสั BE1781

-15-

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 

บัญัชี ีข 
รหัสั BE1776 

-14- กลับสู่สารบัญ

https://www.youtube.com/watch?v=4-VJJrPc72A


-17-

ชุุดกิจกรีรีมเตรียีมความพรีอ้มเพ่� อพัฒนาทักษะการีอ่านและการีเขียน
เตรีียมความพรี้อมเด็็กปฐมวัยช่่วงรีอยต่อช่่วง
ช่ั�นให้ม้คีวามพรี้อมด้็านการีอ่านและการีเขีียน 
พร้อ้มเข้า้สู่่�ร้ะดัับชั้ั�นปร้ะถมศึกึษา 

เรีียนร้ี้การีอ่านการีเขีียนผ่า่น
ปรีะสาทสัมผ่สัห้ลายด้็าน  
(Multisensory)

เรีียนร้ี้ตามกล่่มพยัญช่นะที�มคีวาม
คล้ายคลึงกัน เพ่�อฝึกึการีสังเกต 
และจด็จำาพยัญช่นะได้็ดี็ขีึ�น

เรีียนร้ี้การีอ่านการีเขีียนจากการีจำา
และการีจำาแนก จากการีเห้น็และ
การีฟััง ซึึ่�งเปน็พ่�นฐานการีเรีียนร้ี้
ทางภาษา

การจำำาจำากการเห็น็ ภาพ สีี สัีญลัักษณ์์ ทำำาให้เ้ด็็กสีามารถอ่่านแลัะเขีียนพยัญชนะ 
สีระ วรรณ์ยุกต์์ได้็ถูกต้์อ่ง

การจำำาจำากการฟังั เสีียงพยัญชนะ   สีระ วรรณยุกต์์ทำำ�ให้เ้ด็็กสี�ม�รถออกเสีียง
พยัญชนะ  สีระ วรรณยุกต์์ได้็ถูกต้์อง

การจำำาแนกจำากการเห็น็ ภาพ สีี สีัญลัักษณ์์ แลัะตััวพยััญชนะทีี่�คล้ัายัคลึังกัน ที่ำาให้เ้ด็็ก
สีามารถอ่่านแลัะเขียีันพยััญชนะ สีระ วรรณ์ยุักต์ัได้็ถูกต้ัอ่ง

การีจำาแนกจากการีฟังั เสียง
พยัญช้นะ  สรืะ วรืรืณยุกต์ที�
คล�ายคล่งกันทำาให�เด็กสามารืถึ
ออกเสียงพยัญช้นะ สรืะ 
วรืรืณยุกต์ได�ถึก้ต�อง

เรียีนร้ี�พยญัชนะ 
จากการจัดกลุ่่�มพยััญชนะท่ี่�คลุ้่ายัคลึุ่งกัน เพ่�อฝึกึการจำาแนก
แลุ่ะเพ่�มการจดจำาการอ�านแลุ่ะการเข่ียันได้ง�ายัขีึ�น

เรียีนร้ี�การีผันัอัักษรีสู้ง กลาง ต่ำำา  
เพื่่�อความเข้า้ใจระดัับเสีียง และเข้ียนสีะกดัคำาทีี่�ถููกต้้องในชัั้�นทีี่�สีูงข้้�น

ทดสอบก่่อนและหลังการฝึกึเพื่่�อดููระดัูบความสามารถและ 
พื่ัฒนาการดู้านการอ่านและการเขีียน

เรียีนร้ี�สรีะ 
จากการจำาและจำาแนกรูปและเสีียงของสีระเสีียงยาวและสีระเสีียงสี้�น 

กระบัวนการเรยีนร้�การอ่านการเขียน
ผ่านกิจักรรมืการฝึึกจัำาแลืะจัำาแนก จัาก
การเห็นแลืะการฟัง ด�วยป้ระสาทสัำมืผัส
ทั�ง 5 (Multisensory) 

ตาด้
ภาพ สี และ
สัญลักษณ์ต่างๆ 
ในการืเรืียนร้ื�
อักษรื

มืือขีด
เขียน
พยัญช้นะ สรืะ 
วรืรืณยุกต์ตาม
ทิศทางการืเขีียน
ที�ถึ้กต�อง

ห้ฟัง
เสียงพยัญช้นะ 
สรืะ วรืรืณยุกต์ 

เพื�อจิำาและ
จิำาแนกเสียง

อักษรืได�ถึก้ต�อง

ป้ากแลืะ
จัมื้ก

อ่านออกเสียง
พยัญช้นะ สรืะ 

วรืรืณยุกต์ที�เหน็
และได�ยิน

คุณุสมบัติัิแล้ะ 
ราคุาติรงกัับับัญัชี ีข 

รหัสั BE1777
คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 

บัญัชี ีข
รหัสั BE1775

กลับสู่สารบัญ



ใชฐ้านกรณ ์
(ตําแหนง่การเกิดเสยีง)

ออกเสยีงได้อยา่งถกูต้อง

เชื่อมโยงรูปปาก
กับเสยีงท่ีได้ยนิ

เรียนรู้จาก เทคนิคการใชป้ระสาทสัมผัสหลายทาง :
สีนําสายตา ผิวสัมผัสนูน และสัญลักษณ์ต่างๆ
           เพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขยีน 
                     เรยีนรูก้ารออกเสียงท่ีถกูต้อง

ฟง อาน

พูด
เขียน

เชื่อมโยงการออกเสยีงพยญัชนะ 
สระ กับภาพ ส ีและสญัลักษณ์

ทิศทางการเขยีนผา่นสี
สญัลักษณแ์ละผิวสมัผัส

1 2 3

 ตัวอยา่ง
 ตัวอยา่ง

ตััวอยา่ง

-Ò

แก้
ไข
ปัญ

หาก
ารอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้เพิ่

มป
ระ

สิท
ธิภาพการเรยีนรู้ภาษาไทย   

   
สร
ะ

 ประสิทธิภาพ

เสีย
งตา
มหลั

ก

รู้จั
กพ

ยัญ
ชน
ะ

     เสริมสร้าง

ฝึกฝนการเขียน

เรีย
นรู้
การ

ออก

วร
รณ

ยุก
ต์

 การอ่านและ

  การเขียน

อย่างถูกวิธี ต่อยอดการผสมคําฐาน
กรณ์

4. ชุดฐานกรณ์
สอนเขียน

3. ชุดฐานกรณ์
สอนอ่าน 2

2. ชุดฐานกรณ์
สอนอ่าน 1

1. แบบประเมินการอ่านเขียน
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ส่ื่�อสอนอ่านเขีียนในรููปแบบ
บัตรูภาพ บัตรูคำำา ชุุดบัตรู
ภาพ เป็น็สื่่�อเสื่ริิมสื่ริ้างสื่ริริค์์ท่ี่� 
ที่ำาให้เ้ด็็กได้็ร้ิ้จัักชื่่�อและร้ิป็ 
ของพยััญชื่นะ สื่ริะ  
วริริณยุักต์์ ซึ่่�งเป็น็พ่�นฐาน 
เบื้่�องต้์นท่ี่�สื่ำาคั์ญสื่ำาห้ริับื้ 
การิเริ่ยันภาษาไที่ยั

ส่ื่�อสอนอ่านเขีียนในรููปแบบ
บัตรูภาพ บัตรูคำำา ชุุดบัตรู
ภาพฐานกรูณ์์ เป็น็สื่่�อเสื่ริิมสื่ริ้างสื่ริริค์์ 

             ท่ี่�จะช่่วยในการิเริ่ยนร้ิ้และพััฒนาทัี่กษะ 

                  การิอ่านภาษาไที่ย โดยการิใช่้เที่ค์นคิ์ 

                    ร้ิป็ป็ากและค์วามร้ิ้เริ่�องฐานกริณ์์  

 เพั่�อมาช่่วยฝึกึฝึนให้เ้ด็กสื่ามาริถ 

 อ่านออกเสื่่ยงภาษาไที่ยได้อย่าง 

 ถ้กต้้องช่ัดเจน

ส่ื่�อสอนอ่านเขีียนในรููปแบบ
บตัรูภาพ บตัรูคำำา ชุุดบตัรู
สัื่มผััส พยัญชุนะ สรูะ 
วรูรูณยุกต์ เป็น็สื่่�อเสื่ริิมสื่ริ้างสื่ริริค์์ท่ี่�จะ
ช่่วยในการิเริย่นร้ิ้และพััฒนาทัี่กษะการิเขี่ยน
ภาษาไที่ย โดยใช่้สัื่ญลักษณ์์ และสื่่เป็น็สื่่�อ
นำาที่างสื่ายตา ริวมถึึงการิใช่้วัสื่ดุนน้ในบััตริ
สื่ัมผัสัื่  เพั่�อให้เ้ด็กได้ฝึกึฝึนป็ริะสื่าที่สื่ัมผัสัื่
ห้ลายด้าน (Multi-Sensory) อ่กด้วย

ชุุดส่�อสอนอ่านเขียนในรีป้แบบบัตรีภาพบัตรีคำา
ชุุดสื่่�อส่ื่งเสื่ริิมการิเริียนร้ิ�โดยใชุ�ปริะสื่าทสื่ัมผัสัื่
ที�หลากหลาย ได�แก่ สื่ีนำาสื่ายตา ผัวิสื่ัมผัสัื่นน้ 
และสื่ัญลักษณ์์ต่างๆ เพื่่�อพื่ัฒนาการิอ่าน การิ
เขีียน และการิออกเสื่ียงที�ถู้กต�อง

เริียนร้ิ�ผัา่นการิใชุ�ปริะสื่าทสื่ัมผัสัื่ที�
หลากหลาย(Multisensory)

ใชุ�สื่ัญลักษณ์์ต่าง ๆ เพื่่�อชุ่วย
พื่ัฒนาการิอ่านเขีียน เริียนร้ิ�การิ
ออกเสื่ียงที�ถู้กต�อง

ชุุด SMART LIP (Big Box)

ชุีดบัตัิรภาพ 
คุณุสมบัติัิแล้ะราคุาติรงกัับั

บัญัชี ีข 
รหัสั BN0203 

สแีดง (ในบัตรืภาพ)    
ใช้�แทนสัญลักษณ์ขีองการื
สิ�นสุดลำาดับการืเขีียน

สเีขยีว (ในบัตรืภาพ) 
ใช้�แทนสัญลักษณ์ขีองการื
เรืิ่มต�นลำาดับการืเขีียน

ลู้กัศร (ในบัตรืภาพ)
ใช้�สำาหรืับบอกทิศทาง 
ในการืลากนิ�ว

        ตััวอยา่ง  สัญลักษณ์ต่าง ๆ  
      ท่ีใช้�ในบัตรืภาพร้ืป็ป็าก 
     พยัญช้นะ

หมายถ่ึง เสีำยงที�มืีลืมื 
(เวลาออกเสียงจิะมลีมออก
มาด�วยในขีณะเป็ล่งเสียง)

หมายถ่ึง เสีำยงที�ขึ�นจัมืก้ 
(เวลาออกเสียง เสียงจิะขี่�น
จิมก้ในขีณะเป็ล่งเสียงออก
มา)

หมายถ่ึง เสีำยงรวั
(ลิ�นจิะยกขี่�นหลายครืั�ง  
ในขีณะเป็ล่ง 
เสียงออกมา)

ผ้้ิสี่อนสี่่ม่ิตัวอยา่งบัตร 
แม่ิเหล็กร้ปปากพยัญช่นะ 
และบัตรแม่ิเหล็กร้ปปาก

สี่ระอยา่งละ	1	ช่ิ�น

ผู้้�สำอนให�เด็กเรู้ียงบัตัรู้แม่
เหล็ืกต่ัาง	ๆ	มาฝึึก 

ป้รู้ะสำมค้ำาให�ถู้กตั�องใน 
กรู้ะดานแมเ่หล็ืก

ผู้้�สำอนให�เด็กเลืือกบัตัรู้แมเ่หล็ืก 
พัยัญช่นะแลืะสำรู้ะทีี่�ตัรู้งกับ 
รู้้ป้ป้ากทีี่�ผู้้�สำอนกำาหนดมา	1	
ตััวอยา่ง	เช่น่	ค้ำาว่า	ป้า

ผ้้ิสี่อนอธุ์บิายพยัญช่นะ
และสี่ระท่�ตรงกับร้ปปาก 
ท่�กำาหนดได้	เช่น่	ร้ปทาง
ซ้้าย	คืัอ	พยัญช่นะ	พ,	ภ,	
ผิ,	ป,	บ	และ	มิ	ร้ปทางขีวา	
คืัอสี่ระ	-ะ	และ	สี่ระ	-า

บตัรแม่เหล็กร้ปปาก กระดานแม่เหล็กบตัรแม่เหล็ก
						(พัยัญช่นะ	+	สำรู้ะ+	วรู้รู้ณยุกต์ั)

ตัวอยา่ง  กัารใช้ีส่�อบัตัิรแมเ่หัล็้กัรูปปากัฐานกัรณ์
แล้ะบัตัิรแมเ่หัล็้กัชุีด  พยญัชีนะ  สระ  วรรณยุกัต์ิ

กระบัวนการ
จััดการเรยีนร้� 
ชุด 
SMART LIP
สัื�อนวัต์กัรรมีสั่งเสัริมีกัารพัฒนาทัี่กัษะเพื�อ

กัารอ่านออกัเขี่ยันได้อยั่างเปั็นกัระบวนกัาร 

แล้ะพัฒนาปัระสัิที่ธิภิาพกัารเร่ยันร้้ภาษา

ไที่ยัในขีั�นพื�นฐาน เพื�อต่์อยัอดกัารเร่ยัน

ภาษาไที่ยัในระดับขีั�นท่ี่�สัง้ขีึ�นต่์อไปัชุีดบัตัิรภาพ 
ฐานกัรณ์ 

แล้ะบัตัิรสัมผัสั 
คุณุสมบัติัิแล้ะราคุาติรงกัับั

บัญัชี ีข 
BE1782

กลับสู่สารบัญ



คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

ตััวอย่า่งแบบประเมิน้เจาก หนังสูอ่แบบฝึกึิ
ทัักิษะกิารอ่านเขียีน ชุุดประเมินและพฒันา
ทัักิษะ อ่านเก่ิง เขียีนด ีแบบประเมินกิารอ่าน 
สำำาหรบัน้ักเรยี่น้ และสำำาหรบัผู้้้ประเมิน้

ตััวอย่า่งแบบประเมิน้จาก หนังสูอ่แบบฝึกึิทัักิษะกิารอ่านเขียีน ชุุดประเมินและพฒันาทัักิษะ 
อ่านเก่ิง เขียีนด ีแบบประเมินกิารเขียีน สำำาหรบัน้ักเรยี่น้ และสำำาหรบัผู้้้ประเมิน้
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Bright ฉลาดเรียีนรี้้
ชุุดสื่่�อพััฒนาศักัยภาพัการเรียนร้�และ
กระบวนการคิิดผ่า่นแนวคิิด  Brain-based 
Learning และ Creativity- based Learning 
ชุ่วยสื่ร�างแรงจู้งใจูและเจูตคิติทีี่�ดีในการเรียน 
และสื่่งเสื่ริมทัี่กษะการคิิดต่างๆ เพั่�อสื่ร�างเสื่ริม
ประสื่บการณ์์การเรียนร้�ให้�เด็กมคีิวามพัร�อม
ในการเรียนร้�ในระดับชุั�นทีี่�สื่้งขึ้้�น

ฝึกึให้�ผ่้�เรียนได�คิวามร้�ตามลำาดับ
ขึ้อง Bloom’s Taxonomy จูาก
ง่ายไปสื่้่ยาก จูากขึ้ั�นพั่�นฐาน 
ไปสื่้่ขึ้ั�นสื่้ง

ป้พั่�นฐานด�านทัี่กษะการคิิดเชุิง
ตรรกะและสื่ร�างสื่รรค์ิ

เพัิ�มพั้นทัี่กษะการเรียนร้�เชุิง
คิณ์ิตศัาสื่ตร์

ชุ่วยพััฒนากล�ามเน่�อมอ่ (สื่ำาห้รับ
เด็กปฐมวัย) ด�วยการต่อชุุด
โคิรงสื่ร�าง IDEA KIT

BRIGHT ฉลืาดเรยีนร้� 1 ชุด ป้ระกอบัด�วย
1. แบับัฝึึก BRIGHT ฉลืาดเรยีนร้�
แบบฝึึกัพัฒนาผู้้้เร่ยันแต่์ล้ะช่วงวัยั  
ให้ได้ความีร้้ต์ามีระดับขีอง Bloom’s  
Taxonomy: จํํา เขี้าใจํ นําไปัใช้  
วิเคราะห์ ปัระเมีินค่า สัร้างสัรรค์  
โดยัเริ�มีจํากัระดับง่ายั (จํํา) ไปัสั้่ 
ระดับสั้ง (สัร้างสัรรค์)

2. บััตรกิจักรรมืฉลืาดเรยีนร้�  
BRIGHT Activity Cards  
3 ชุด
บัต์รกัิจํกัรรมี BRIGHT Activity Cards ผู้้้เร่ยันจํะได้ล้งมีือปัฏิิบัติ์โดยัใช้ชุดโครงสัร้างพื�นฐานบ้รณา
กัารความีคิดสัร้างสัรรค์ IDEA KIT  หล้ังจํากัท่ี่�ได้ฝึึกัสัมีองแล้ะร่างกัายัจํากักัารทํี่าแบบฝึึกัหัดมีา
แล้้ว ผู้้้เร่ยันจํะได้ฝึึกัทัี่กัษะต่์างๆ ท่ี่�จํําเปั็นสัําหรับช่วิต์ปัระจํําวัน โดยันําความีร้้ท่ี่�ได้เร่ยันมีาปัฏิิบัติ์ 
ชุดบัต์รกัิจํกัรรมีแบ่งเปั็น 3 ปัระเภที่ 1) ชุ่ดฉลาดร้่ ้ต่ั้อความ่คิด...เติั้ม่ความ่ร้่ ้(ฟ้้า) 

2) ชุ่ดฉลาดคิด ไอเดยีสร่า้งสร่ร่ค์... 
จ้ดตั้ร่ร่กะความ่คิด (ชมีพ้) 
3) ชุ่ดฉลาดเช่ื�อม่โยง ม่ิติั้ส้ม่พน้ิธ์...
สร่า้งสร่ร่ค์กร่ะบวนิการ่คิด (เข่ียัว)

3. คื้ม่ืือคืร้ แนะนํากัารใช้งานชุดสัื�อฯ (ไฟ้ล้์ดิจิํทัี่ล้สัําหรับดาวน์โหล้ด)

ใชุร้ีว่มกับชุุดโครีงสื่รีา้งพ่� นฐาน บ้รีณ์าการีความคิดสื่รีา้งสื่รีรีค์ IDEA KIT

ชุดสัื�อ BRIGHT ฉล้าดเร่ยันร้้ เหมีาะท่ี่�จํะใช้ควบค้่กัับชุดโครงสัร้างพื�นฐานบ้รณากัาร 

ความีคิดสัร้างสัรรค์ IDEA KIT ซึ่ึ�งเปั็นสัื�ออุปักัรณ์โครงสัร้างท่ี่�เด็กัจํะได้ล้งมืีอสัร้างสัรรค์ 

ชิ�นงานด้วยัต์นเอง ต์ามีบัต์รกัิจํกัรรมีท่ี่�ได้รับ เป็ันกัารช่วยัพัฒนาที่างด้านร่างกัายั  

(กัล้้ามีเนื�อมีือ) ด้านจิํต์ใจํ ด้านอารมีณ์ แล้ะฝึึกัสัมีาธิิ

3.3 การป้ระเมืินแลืะ
การช่่วยเหลืือเด็ก LD 

การช่วยเหลือเด็กที�มคีวามบกพร่ือง
ทางการืเรืียนร้ื� เพื�อพัฒนาความสามารืถึ
ด�านการือ่าน การืเขีียน และ/หรืือการืคิด
คำานวณทางด�านคณิตศาสตร์ื ผ้�สอนจิะต�อง 
ดำาเนนิการ่ปร่ะเม่ินิความ่สาม่าร่ถเบื�อง
ต้ั้นิ เพื�อค�นหาว่าเด็กมคีวามสามารืถึใน
ด�านการือ่าน การืเขีียน และ/หรืือการืคิด
คำานวณมากน�อยเพียงใด มคีวามบกพรื่อง
ในด�านใดบ�าง อย่างไรื เพื�อนิำาขีอ้ม่้ลจาก
การ่ปร่ะเม่ินิม่าใช่ใ้นิการ่วางแผินิการ่
จ้ดการ่เร่ยีนิการ่สอนิ การ่เลือกใช่เ้ทำคนิิค 
วิธสีอนิ การ่เลือกและใช่ส้ื�อปร่ะกอบการ่
สอนิทำี�สอดคล้องก้บการ่เร่ยีนิร้่ห้้ร่อื
สอดคล้องก้บ ความ่ต้ั้องการ่จำาเปน็ิขีอง
เด็กเปน็ิร่ายบุคคล ซึ่่�งการืสอนที�มคีณุภาพ
จิะส่งผลต่อพัฒนาการืทางการืเรืียนร้ื�ขีอง
เด็กได�ดียิ�งขี่�น 

ตััวอย่า่ง เครื�องมือที�ใช้ในการประเมิน

ด้านิการ่อ่านิ

ด้านิการ่เขียีนิ

ด้านิการ่คิดคำานิวณ์

แบบปร่ะเมืิน
การู้บวกจัำานวนทีี่�มีผู้ลืบวกไมเ่กิน	๑๐

จิงหาผลบวก

๑. 1 + 2 =

๒. 2 + 2 =

๓. 3 + 2 =

๔.  1 + 5 =

๕. 4 + 4 =

๖. 5 + 2 =

๗. 7 + 2 =

๘. 4 + 5 =

๙. 6 + 3 =

๑๐. 1 + 8 =
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พื่ัฒนัาการ้อ่านัด้้วยชุุดนิทัาน
ผสูานอักิษร ครบชุุด 18 เล่ม
หน้้าทีี่� 15

ฝึึกใช้สำใีน้การสำะกดคำำากับ
หนังสูอ่แบบฝึกึิทัักิษะกิาร

อ่านเขียีน ชุุดประเมิน
และพฒันาทัักิษะ  

อ่านเก่ิง เขียีนด ีแบบฝึกึิ
อ่านเก่ิง 3 หนัา้ทีี่� 26-28

ฝึึกจดจำาด้วย่เที่คำน้ิคำคำำา
คำล้องจองกับ หนังสูอ่แบบ

ฝึกึิทัักิษะกิารอ่านเขียีน 
ชุุดประเมินและพฒันา
ทัักิษะ อ่านเก่ิง เขียีนด ี

แบบฝึกึิอ่านเก่ิง 1
หนัา้ทีี่� 26-28
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3.4 เทคืนิคืการช่่วย
เหลืือเด็กที�มืีคืวามื
บักพัรอ่งทางการเรยีนร้�
ด�านการอ่าน การเขียน 

เทคนิคการสอนเด็กที�มคีวามบกพรื่อง
ทางการืเรืียนร้ื�ด�านการือ่านและการืเขีียนมี
หลากหลายวิธิ ีวิธิหีน่�งที�นยิมนำามาใช้�ในการื
สอนเด็กกลุ่มนี�และเป็น็วิธิทีี�ผา่นการืวิจัิย
ยืนยันป็รืะสิทธิภิาพว่าเหมาะสมที�จิะนำาไป็ 
ใช้�พัฒนาทักษะการืเรืียนร้ื�ให�เด็ก LD คือ  
วิธกีาร่ใช่ป้ร่ะสาทำส้ม่ผิส้ห้ลายด้านิ การื
สอนให�เด็กร้ื�จัิกพยัญช้นะ สรืะ วรืรืณยุกต์  
ผ้�สอนอาจิจัิดกิจิกรืรืมการืเล่าเรืื�องหรืือเล่า
นทิานป็รืะกอบภาพ การืใช้�เพลง เกม  
แบบฝึกึ หรืือบทกลอน เพื�อช้่วยในการืจิดจิำา
พยัญช้นะแต่ละตัว เป็น็ต�น

การเล่านิทานเพื�อสอนตัวอักษร
ด้วยนิทานประกอบภาพ  
เรืียนร้ื�พยัญช้นะไทยที�มคีวามคล�ายคล่งกัน
ที�เด็กมกัเกิดความสับสน ผา่นนิทานผัสาน
อักัษร

การใช้สเีป็นรหสัหรอืสญัญาณ (Color Code) หรืือเป็น็สื�อนำาทางสายตา เป็น็อีกเทคนคิ
หน่�งที�ใช้�สีกำาหนดจุิดเรืิ�มต�น และจุิดสิ�นสุดหรืือหยุดการืเขีียน เช้่น กำาหนดให�จุิดสีเขีียวเป็น็จุิด
เรืิ�มต�น และจุิดสีแดงเป็น็จุิดหยุดการืเขีียน คล�ายกับไฟัสัญญาณจิรืาจิรื ที�เด็กพบเหน็เป็น็ป็รืะจิำา 
เป็น็สิ�งที�ใกล�ตัวเด็กและมคีวามหมาย จะช่ว่ยให้เ้ด็กสาม่าร่ถจดจำาล้กษณ์ะการ่เขียีนิทำี�ถ้กวิธ ี
โดย เด็กใช่ก้าร่ม่องด้สญ้ล้กษณ์์สแีละล้กศึร่ ได�ยินจิากการืพ้ดขีองผ้�สอนและตนเองที�ออกเสียง
ในขีณะที�ใช้�นิ�วลาก ทับไป็บนตัวอักษรื โดยเรืิ�มจิากจุิดสีเขีียวไป็หาจุิดสีแดง 

คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

ตััวอย่า่ง เทคนิคการสอนเพื�อพัฒนาการอ่าน การเขยีนใหกั้บเด็ก LD รวมถึงเด็กที�มภีาวะ
เสมือน LD

กัารใชี้สเีป็นรหัสัหัรอ่สัญญาณ (Color Code) 
มาใช้�ในการืสอนอ่านสะกดคำา โดยกำาหนดให�

สีำเขียว แทน พัยัญชนะต�น
สีำเหลืือง แทน สระ
สีำแดง แทน ตัวสะกดหรืือ  

  พัยญัชนะท�าย
สีำนำ�าเงิน แทน วรรณยุกต์

เมื�อเด็กอ่านสะกดคำาก็จิะเรืิ�มอ่านจิาก

พย่ัญชน้ะสำเีขีีย่ว ก่อน  

แล�วจ่ิงอ่านสำระสำเีหลือง 

ตามด�วย ตััวสำะกดสำแีดง 

และวรรณยุ่กต์ัสำนี้ำาเงิน้

เป็น็ลำาดับสุดท�าย จิะทำาให�เด็กเขี�าใจิ 
องค์ป็รืะกอบขีองคำามากขี่�น เช้่น ->

สื�อชุดบตัรสมัผสั ใช้�สัญลักษณ์เป็น็สีและ
สื�อนำาทางสายตา รืวมถ่ึงการืใช้�วัสดุนน้ในบัตรื
สัมผสั เพื�อให�เด็กได�ใช้�ป็รืะสาทสัมผสัหลาย
ทาง (Multi-Sensory)

การใช้กิจกรรมภาพเชิงชี�แนะ หรืือ 
Picture Cues Activity เป็น็การืใช้�ร้ืป็ภาพเพื�อ
แสดงการืเขีียนคำา โดยผ้�สอนอาจิจิะพ้ดหรืือ
เล่าเรืื�องสั�นๆ ป็รืะกอบในการืส่งเสริืมให�เด็ก
จิดจิำาภาพที�เป็น็ตัวแทนขีองตัวอักษรื และคำา
สัมผสัที�เป็น็คำาสั�นๆ สื�อความหมายขีองการื
เขีียนตัวอักษรืแต่ละตัว

การใช้คําคล้องจอง มาช้่วยเพื�อให�เด็ก
จิดจิำาคำา และนำาไป็ใช้�ในการืเขีียนได� อาทิ  
คำาว่า “อาหารื” (อาหาร รื�าน ร เรอื) “ทหารื” 
(ทหาร วานพายเรอื) เป็น็ต�น
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คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

ใหม่่! หนัังสือืแบบฝึกึทัักษะการอ่านั
เขียีนั ชุุดประเมินิัและพัฒันัาทัักษะ 

อ่านัเก่ง เขียีนัด ีแบบฝึกึอ่านัเก่ง 5
หน้า้ท่ี่� 26-28
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การใช้้เทคนิิค 5W1H ในิการฝึึกอ่่านิ
จัับใจัความเป็น็การฝึกึตอบคํําถามจากการ
อ่าน คืํอ ใคํร ทํําอะไร เมื�อไร ท่ํ�ไหน ทํําไม และ
อย่่างไร เพื่ื�อต้�งเป็า้หมาย่ในการอ่านใหก้้บเด็็ก 
ทํําใหก้ารอ่านมค่ํวามหมาย่มากขึ้้�น 

5W1H

เด็็กท่�มปั่ัญหาทางการเรย่นิร้ ้ (LD : Learning Disabilities) 
คืือเด็็กท่ี่�มี่คืวามีเฉล่ียวฉลีาด็ มี่ระดั็บสติิปััญญาอย่�ในเกณฑ์์ปักติิหรือ 
ส่งกว�าปักติิ  แติ�กลัีบเปั็นเด็็กท่ี่�ม่ีคืวามีย่�งยากลีำาบากในด้็านการอ�าน  
การเขี่ยน การสะกด็คืำา ที่ำาให้ไมี�สามีารถอ�านออกเขี่ยนได้็ในวัยอันคืวร  
จึังต้้อ่งได้็รบัการช้่วยเหลืือ่ผ่า่นิเทคนิิคแลืะวิธีก่ารท่�เหมาะสม

คััดกรอง

ชุุดประเมิินทัักษะอ่่านเก่ง เขีียนดี

ประเมิิน ช่่วยเหลืือ 
แก้ไข แลืะพััฒนา

ชุุดแบบฝึึกฐานกรณ์์สอ่นอ่่านเขีียน

CD Rom เกมิการอ่่านเขีียน

แบบฝึึกอ่่านเขีียนกับลุุงฮููก

หนังสือ่ฝึึกทัักษะเตรยีมิความิพรอ้่มิ 
ก่อ่นการเรยีน ลุากเส้นหดัคัด ก-ฮู

LD การเรยีนรูที้ั�แตกต่าง

การเรยีนรวมิ INCLUSIVE EDUCATION

รายการสืื่�อฯ

ส่ื่งเสรมิิการเรยีนร้้
เพืั�อพััฒนา 
การอ่านแลืะ 
การเขียน
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ประเมนิ
ก่อนเรยีน

วิเคราะหผ์ล

ประเมนิ
หลังเรยีน

แก้ไข
ตรงจุด

พฒันา

พฒันา

ประเมนิ
ก่อนเรยีน

ประเมนิ
หลังเรยีน

วิเคราะหผ์ล

แก้ไข
ตรงจุด

-26- -27-

แบบปร้ะเมิินัก่อนัเรี้ยนัทีี่�สือด้คล้องกับปร้ะเด็้นั
การ้คัด้กร้องเพื่ื�อใช้ร้้ะบุปญัหาทีี่�ช้ัด้เจนั

ชุุดปรีะเมินและพัฒนาทักษะอ่านเก่ง เขียนดี
ชุ้ดสื�อส่งเสรืิมทักษะการือ่านและการืเขีียนให�
กับเด็กที�มคีวามบกพรื่องทางการืเรืียนร้ื� และ
เด็กเรืียนร้ื�ช้�าอย่างเป็น็ขีั�นตอนและมี
ป็รืะสิทธิภิาพ

เรืียนร้ื�เป็น็ขีั�นตอนด�วยเทคนคิที�มี
ป็รืะสิทธิภิาพ ที�ช้่วยในการืแก�ไขี
ป็ญัหาการือ่านและการืเขีียน 

ป็รืะเมนิก่อนและหลังการืสอน
เพื�อเขี�าใจิป็ญัหาและพัฒนาการื
เรืียนร้ื�อย่างมปี็รืะสิทธิภิาพ

เรืียนร้ื�อย่างสนกุสนานและม ี
ความหมายผา่นกิจิกรืรืมและ 
แบบฝึกึที�หลากหลาย

แบบปร้ะเมิินัหลังเรี้ยนั ทีี่�สือด้คล้องกับ
ปร้ะเด็้นัการ้คัด้กร้องเพื่ื�อใช้ร้้ะบุปญัหา
ทีี่�ยังไมิผ่่า่นัเกณฑ์์การ้ปร้ะเมิินั

เสืริ้มิสืร้้างจุด้เด่้นั
ที่างการ้เรี้ยนัร้้้ 

และช้ว่ยเหลือเพื่ิ�มิ
เติิมิด้้วยแนัวที่าง
การ้สือนัทีี่�เข้ม้ิข้น้ั

มิีกร้ณีตัิวอย่างปญัหาด้้านัการ้อ่านัการ้
เข้ียนั พื่ร้้อมิแนัวที่างการ้เลือกใช้ส้ืื�อและ
แนัวที่างการ้พื่ัฒนัาเด็้กใหกั้บผ่้ส้ือนั

แบบฝึกึทีี่�ออกแบบกิจกร้ร้มิด้้วยวิธีกีาร้ 
และเที่คนิัคทีี่�หลากหลายเพืื่�อแก้ไข้

ปญัหาการ้อ่านัและการ้เข้ียนั

กระบัวนการใช่�ชุด 
ป้ระเมืินแลืะพััฒนาทักษะ 
อ่านเก่ง เขียนดี ในการป้้องกัน 
ช่่วยเหลืือ แลืะแก�ไข 
ปั้ญหาทางการเรยีนร้�

คุณุสมบัติัิแล้ะ 
ราคุาติรงกัับับัญัชี ีข 

รหัสั BE1777

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 
บัญัชี ีข

รหัสั BE1775
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ชุุดแบบฝึึกฐานกรีณ์สอนอ่านเขียน

เรีียนร่ี้จากมาตรีา ก กา พื่ร้ีอมฝึึก
ทัักษะการีอ�านเร่ี�องสู่ั�นทีั�มีตัวสู่ะกดั
ต�อไป็

ร่ี้มาตรีาตัวสู่ะกดั ฝึึกทัักษะการี 
อ�านเร่ี�องสู่ั�นทีั�มีพื่ยัญชันะต้นสู่อง
ตัวเรีียงกัน

สู่ามารีถูอ�านเร่ี�องสู่ั�น มีทัักษะ 
การีอ�านเร่ี�องรีาวและ 
การีอ�านจับใจความสู่ำาคัญ

ชุดแบับัฝึึกฐานกรณ์สอนเขียน (1 ชุด = 3 เลื่มื)

ป็รีะสู่มพื่ยัญชันะกับสู่รีะ อ�านออก
เสู่ียงเป็็นพื่ยางค์และคำาได้ั

เรีียนร่ี้เร่ี�องรีะดัับเสู่ียงวรีรีณ์ยุกต์ 
ร่ีป็ป็ากฐาน ชั�วยให้ออกเสู่ียง
วรีรีณ์ยุกต์ถู่กต้อง

เรีียนร่ี้และสู่ามารีถูอ�านคำา 
ทีั�ตัวสู่ะกดัได้ั เรีียนร่ี้คำามากข้�น 
พัื่ฒนาทัักษะการีอ�าน

อ�านคำาควบกลำาและอักษรีนำาได้ั 
ป็รีะสู่มคำาและออกเสีู่ยงคำา  
สู่ะกดัคำาเบ่�องต้น

ชุดแบับัฝึึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (1 ชุด = 3 เลื่มื)

ชุดแบับัฝึึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 (1 ชุด = 4 เลื่มื) 

เรีียนร่ี้ จดัจำา และเขียนเสู่น้พ่ื่�นฐาน 13 
เสู่น้ได้ั ฝึึกกลา้มเน่�อม่อ ซ้ึ่�งจะชั�วยให้
เด็ักมีความพื่ร้ีอมในการีเขียนต�อไป็

สัู่งเกตเห็นความแตกต�าง จำาและ 
จำาแนกพื่ยัญชันะทัั�ง 44 ตัว 
ได้ัอย�างชััดัเจน

เรีียนร่ีโ้ดัยเรีียงลำาดัับเน่�อหา 
จากง�ายไป็ยาก ทัำาให้เด็ักมีความสูุ่ข 
จากการีฝึึก
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ชุุดสื่่�อแก้้ปัญัหาก้ารอ่านและก้ารเขีียนใหเ้ด็ก้ 
โดยใชุ้เทคนคิรูปัปัาก้ฐานก้รณ์์ และความรู้
เร่�องฐานก้รณ์ท์ำาใหเ้กิ้ดก้ารเรียนรู้ก้ารออก้
เสื่ียงอย่างเปัน็ขี้�นตอน

ใชุ้รูปัปัาก้ฐานก้รณ์์ สื่้ญล้ก้ษณ์์ 
และสีื่ เพื่่�อใหเ้กิ้ดก้ารเรียนรู้ก้าร
ออก้เสื่ียง

ใชุ้เทคนคิสื่ีนำาสื่ายตาเพื่่�อใหเ้ด็ก้
สื่ามารถเขีียนพื่ย้ญชุนะ สื่ระ และ
วรรณ์ยุก้ต์ได้อย่างถูก้ต้อง

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 
บัญัชี ีข 

รหัสั BE1771 
BE1772  แล้ะ 

BE1776

แบบป็รีะเม้น
การีอ�านและ 
การีเขียน: 
สู่ำาหรัีบคร่ี

แบบป็รีะเม้น 
การีอ�านและ 
การีเขียน: 
สู่ำาหรัีบนักเรีียน

ชุุดแบับัป้ระเมืิน 
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน  
(1 ชุด = 2 เลื่มื)

ชุดป้ระเมืนิแลืะพััฒนาทกัษะ อา่นเก่ง

ชุดป้ระเมิืนแลืะพััฒนาทักษะ เขียนดี

เทัคนิคการีการีจำาตัวพยัญชุนะผ่าน
ภาพและคำาคล้องจอง เด็้กสืามิาร้ถ
จำาร้้ปร้่างข้องพื่ยัญช้นัะแต่ิละตัิว
ได้้ ผ่า่นัคำาคล้องจองและร้้ปภาพื่
ทีี่�สือด้คล้องกันั

เทัคนิคการีตอบคำาถาม 5w1h การ้
ฝึกึติอบคำาถามิแบบ 5w1h ช้ว่ย
ในัการ้พื่ัฒนัาการ้อ่านัจับใจความิ
ข้องเด็้กได้้ จากการ้ฝึกึติอบคำาถามิ
สืั�นัๆ และคำาถามิหลายร้้ปแบบ

เทัคนิคการีใชุภ้าพและคำาศัิพท์ัเป็น
ตัวชุว่ยกรีะตุ้นการีเขีียน ใช้ภ้าพื่
และคำาศัพัื่ท์ี่กร้ะติุ้นัใหเ้ขี้ยนั
อย่างอิสืร้ะ เพื่ื�อใหเ้ด็้กเข้ียนัได้้
ด้้วยตินัเองมิากข้้�นั 

เทัคนิคการีใชุสี้ื่ ใช้ส้ืีกำาหนัด้ลำาดั้บ
ในัการ้อ่านัสืะกด้คำาเพื่ื�อเข้า้ใจ 
องค์ปร้ะกอบข้องคำา และลด้ความิ
สืับสืนักับการ้เขี้ยนัสืะกด้คำา

เทัคนิคการีใชุสี้ื่และสัื่ญลักษณ์์เป็น
ส่ื่�อนำาสื่ายตา ใช้ส้ืีและสืัญลักษณ์ทีี่�
เช้ื�อมิโยงกับชี้วิติ สืามิาร้ถช้ว่ยในั
การ้จำาการ้เขี้ยนัได้้ดี้ข้้�นั

-สำาหรีบัครี-้

-สำาหรีบัครี-้

คุณุสมบัติัิแล้ะ 
ราคุาติรงกัับับัญัชี ีข 

รหัสั BE1777

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 
บัญัชี ีข

รหัสั BE1775

-28- กลับสู่สารบัญ
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CD-ROM เกมการีอ่านเขียน
สื่่�อพััฒนาทัักษะทัางภาษาด้้านการอ่าน 
การเขียีน เพื่่�อปููพื่่�นฐานความรูู้� และทัักษะ 
ให้�เด็็กพื่รู้�อมต่่อการู้ศึกึษาในรู้ะดั็บชั้ั�นท่ั�สููงขึ้ึ�น

ปูอ้งกัน ช่ั้วยเห้ล่อ และแก�ไขึ้
ปูญัห้าการู้อ่านไมอ่อก เขึ้่ยน 
ไมไ่ด็� ให้�กับนกัเรู้่ยนท่ั�มปู่ญัห้า
ทัางการู้เรู้่ยนรูู้� (LD)

พื่ัฒนาทัักษะพื่่�นฐานด็�านการู้อ่าน
การู้เขึ้่ยนในรู้ะดั็บชั้ั�นปูรู้ะถม
ศึกึษาปูท่ีั� 1-3

ท่ัองทัะเลลึก ฝึึกอ่านจับใจความ
เด็ักๆ จะได้ัฝึึกสู่ร้ีางวลี ป็รีะโยค และฝึึกทัักษะด้ัาน
การีอ�านขอ้ความและการีอ�านจับใจความสู่ำาคัญ

วิเครีาะหค์ำา จำาความหมายในดินแดนลึกลับ
เด็ักๆ จะได้ัร้่ีจักมาตรีาตัวสู่ะกดั คำาควบกลำา และ
ว้เครีาะห์องค์ป็รีะกอบของคำา เพ่ื่�อฝึึกทัักษะการีอ�าน
เป็็นคำา สู่ะกดั จำาแนกคำา และเขา้ใจความหมายของคำา

ฝึึกฝึนคำา จำาเรี่�องรีาวในเม่องพิศิวง 
ฝึึกว้เครีาะห์องค์ป็รีะกอบของคำา ร่ี้จักหน้าทีั�ของ 
คำาในป็รีะโยค สู่ร้ีางป็รีะโยค และฝึึกเขียนสู่่�อสู่ารี 
ในร่ีป็แบบป็รีะโยคขอ้ความและเหตุการีณ์์

ตะลุยอวกาศิกับการีเขีียนตัวอักษรี
เพ่ื่�อฝึึกทัักษะด้ัานการีเขียนพื่ยัญชันะ สู่รีะ วรีรีณ์ยุกต์ 
และตัวเลข พื่รี้อมทัั�งฝึึกให้เด็ักๆ ร่ี้จักคำาทีั�ป็รีะสู่มด้ัวย
สู่รีะ และวรีรีณ์ยุกต์

พิชุติองค์ปรีะกอบขีองคำาในเม่องก้อนเมฆ
เพ่ื่�อฝึึกให้เด็ักๆ ร่ี้จักพื่ยัญชันะ สู่รีะ วรีรีณ์ยุกต์  
การีป็รีะสู่มคำา และฝึึกทัักษะด้ัานการีอ�าน

ฝึึกทัักษะสัื่มพันธ์ใ์นหม้่บ้านขีนม
เพ่ื่�อฝึึกทัักษะการีป็รีะสู่านสู่ายตากับกลา้มเน่�อม่อ 
เชั�น ความว�องไวในการีใชัสู้่ายตา การีสู่ังเกต  
การีจำาและจำาแนกภาพื่ทัางสู่ายตา เป็็นต้น

อ่านเรียีนเขีียนคล่อง
เรีียนร่ีแ้ละฝึึกทัักษะการีป็รีะสู่มคำาด้ัวยพื่ยัญชันะ 
สู่รีะ วรีรีณ์ยุกต์ และตัวสู่ะกดั พื่ร้ีอมฝึึกอ�านและ
เขา้ใจความหมายของคำาได้ัอย�างถู่กต้อง

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 

บัญัชี ีข 
รหัสั BE0492

แบบฝึึกอ่านเขียนกับลุงฮู้ก แบับัฝึึกอ่านเขียนกับัลุืงฮ้ก (1 ชุด = 6 เลื่มื)
ร้หัสืสืินัค้า 4031005 ร้าคา 1,020 บาที่

รี้จั้กพยัญชุนะ สื่รีะ วรีรีณ์ยุกต์  เรีียนร่ี้ จดัจำา ฝึึกอ�านและเขียนพื่ยัญชันะ สู่รีะ และ
วรีรีณ์ยุกต์ ซ้ึ่�งเป็็นองค์ป็รีะกอบของคำาได้ัถู่กต้อง จำาแนกความต�างแตกของพื่ยัญชันะ 
สู่รีะ และวรีรีณ์ยุกต์ทีั�มีร่ีป็หร่ีอเสู่ียงทีั�คลา้ยคล้งได้ั

เรียีงรีอ้ยถ้อยคำา สื่รีา้งสื่รีรีค์ปรีะโยค อ่านคล่อง เขีียนคล่อง  สู่ามารีถูอ�านเขียนวลี คำาสู่ัมผััสู่ 
บทัรี้อยกรีอง รี้อยแกว้ และป็รีะโยคได้ั เขา้ใจความหมายของคำาต�างๆ มากข้�น เพ่ื่�อนำา
มาเรีียบเรีียงเป็็นวลี หร่ีอป็รีะโยคทีั�สู่มบ่รีณ์์ ถู่กต้องและได้ัใจความ ฝึึกฝึนทัักษะการี
อ�านเขียนขอ้ความจากภาพื่ มีการีกำาหนดัคำาเพ่ื่�อกรีะตุ้นการีเขียนให้มากข้�น

การีอ่านจับใจความสื่ำาคัญ และการีเขีียนอย่าง 
สื่รีา้งสื่รีรีค์  สู่ามารีถูอ�านจำาใจความสู่ำาคัญของเร่ี�อง 
เล�าเร่ี�อง และตอบคำาถูามจากเร่ี�องทีั�อ�านได้ั รีวมถู้ง 
เขียนบรีรียายเหตกุารีณ์ ์เล�าเร่ี�อง แสู่ดังความค้ดัเห็น 
และสู่ร้ีางสู่รีรีค์งานเขยีนตามจ้นตนาการีได้ั

การีปรีะสื่มคำา เรีียนร่ี ้
เร่ี�องการีป็รีะสู่มคำาร่ี้จัก

มาตรีาตัวสู่ะกดัคำา 
ควบกลำา ฝึึกสู่ะกดัคำา 

และอ�านคำาโดัยว้ธ์โีฟัน้กสู่์ 
ฝึึกฝึนการีเขียนคำาโดัย
การีเต้มพื่ยัญชันะ สู่รีะ 
วรีรีณ์ยุกต์ คำาควบกลำา  

และมาตรีาตัวสู่ะกดั

ชุุดสื่่�อพััฒนาทัักษะทัางการเรยีนร้�เพั่�อ
เตรยีมความพัร�อมสื่้�ทัักษะพั่�นฐานด้้านการ
อ่่าน การเขีียน ให้กั้บผู้้เ้รียนทีี่�มีคีวามีบกพร่อ่ง
ที่างการเรียนร้้ (LD: Learning Disabilities)

ใช้้สีีเป็น็สี่�อ่นำาสีายตาอ่ย่างเป็น็
ระบบ สีอ่ด้คล้้อ่งกับการที่ำางาน
ขีอ่งสีมีอ่ง (BBL)

สี่�อ่พัฒนาทัี่กษะที่างการเรียนร้้
แก้ไขีป็ญัห้าการอ่่านไมีอ่่อ่ก เขีียน
ไมีไ่ด้้

สีนกุสีนานกับกิจกรรมีเพ่�อ่พัฒนา
ทัี่กษะด้้านการอ่่านแล้ะการเขีียน

คุณุสมบัติัิติรงกัับั 

บัญัชี ีข 
รหัสั  BE1776

ฉบัับัปรัับัปรัุงใหม่่

อััปเดตเทคนิิค 

เพิ่ิ�มกิิจกิรรม ฝึกึิ-ซ้ำำ��-ย้ำำ��-ทวนิ

กลับสู่สารบัญ



มาตราแม่ กด

สะกดว่า

เช่่น ตััวสะกด ใช้่ สีีแดง
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ชุุดแบบฝึึกอ่า่นเขีียนกับลุุงฮููก 
หนงัสือแบบฝึกึทักษะทางการืเรืียนร้ื� และแก�ไขีความ 
บกพร่ืองทางการือ่าน และการืเขีียนฉบับป็รัืบป็รุืงใหม!่!  
อัปเด้ตเทคินิคิและกรืะบวนการืที�ทันสมยั เพิ�มกิจิกรืรืม 
     การืฝึกึให�ผ้�เรืียนได�  ฝึกึ-ซึ่้า-ย้า-ทวน กิจิกรืรืมเฉพาะเรืื�อง 
            แบบจัิดเต็ม พัฒนาทักษะการือ่านการืเขีียนภาษาไทย
                เทคนคิกรืะบวนการืเรีืยนร้ื� “ช่่วยเหลืือ แก�ไขี แลืะพัฒนา” สรื�างพื�นฐานการืเรืียนร้ื� 
                 ด�านการือ่านการืเขีียนที�ดี

เน้�อหาเน้นการจำำาแลุะการจำำาแนกพยััญช่นะ สระ วรรณยัุกตั์ ท่ี่�ม่ีรูปหรอ้เส่ยังท่ี่�คล้้ายัคล้ึงกัน

ฝึึกการอ่านคำาด้วยัวิิธีโีฟนิกส์์ (การเท่ี่ยับเส่ยัง) ที่ำาให้อ่านคำาได้คล่้องมีากขึ้ึ�น

ฝึึกอ่านแล้ะเขึ้่ยันวล้่ ประโยัค โดยัใชุ้เคร่�อ่งหมายวิรรคตอ่นเข้ีามาชุ่วิยในการอ่า่น
แลุะเขีียน

ฝึึกให้ผูู้้เรย่ันคาดเดาเน้�อเร้�องจากภาพ
สู่การอ่านจบัใจความีสำาคัญ โดยัใช้่
เทคนิค Advance Organizer

เทคนิคฝึึกตอ่บคำาถามจากการอ่านเพ้�อจบัใจความีสำาคัญสู่การเขึ้่ยันอยั่างอิสระ

ใช้่เทคนิครหัส์ส์ี เพ้�อช่่วยัในการนำาสายัตัาในการเขึ้่ยันพยััญช่นะ สระ วรรณยัุกตั์ แล้ะการอ่านสะกดคำาได้ถููกต้ัอง

ฝึึกอ่านคล้่อง เขึ้่ยันคล้่อง ด้วยั
เทคนิคจำบัเวิลุาอ่า่น แลุะ
หาคำายากเพ้�อฝึึกเพิ�มี อ่านซ้ำำา 
มี่่การใช้่ภาพแล้ะคำาเพ้�อกระตัุ้น
การเขึ้่ยัน

1

ฉบัับัปรัับัปรัุงใหม่่

อััปเดตเทคนิิค 

เพิ่ิ�มกิิจกิรรม ฝึกึิ-ซ้ำำ��-ย้ำำ��-ทวนิ

กลับสู่สารบัญ



 << หลัังฝนตกใหม่่ ๆ จะม่องเห็นสายรุ้้�ง
พาดภููเขาเด็ก ๆ ช่่วยกันลัากเส�นโค้�ง 
สวย ๆ ทำให�สายรุ้้�งค้รุ้บ 7 สหีน่อยนะลัากจากจด้เขียวไปหาจ้ดแดง

เป็นเส�นโค้�งจากขวาไปซ้�าย

ลัากจากจ้ดเขียวไปหาจ้ดแดง
เป็นเส�นตรุ้งจากซ้�ายไปขวา

ลักูไดโนเสาร์ุ้กำลังัเดนิทางไกลั เดก็ ๆ 
ช่่วยลัากเส�นแนวนอนจากซ้�ายไปขวา 
เพ่�อปูทางเรุ้ียบ ๆ ให�ลูักไดโนเสารุ้ ์
เดินทางไปถึึง
แม่่เรุ้็ว ๆ นะ

เด็ก ๆ ลัากนิ�ว
ตาม่ทิศทางของ
ลัูกศรุ้ เพ่�อ
ทำค้วาม่ค้้�นเค้ย
กับการุ้เขียนนะ

เด็ก ๆ บอกได�
ไหม่ว่า ก ไก่ 

ปรุ้ะกอบด�วยเส�น
พ่�นฐานอะไรุ้บ�าง

เด็ก ๆ วงกลัม่       ลั�อม่รุ้อบ ก ไก่ เท่านั�นนะ
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เด็็ก ๆ คััด็พยััญชนะต่่อไปน้�นะ

เด็็ก ๆ ลากนิ้้�วตามทิ้ศทิางของลูกศร เพื่่�อทิำความค้�นิ้เคยกับการเขียนิ้นิ้ะ

เด็็ก ๆ บอกได็�ไหมว่า ก ไก่ ประกอบด็�วยเส้�นิ้พื่่�นิ้ฐานิ้อะไรบ�าง

เด็็ก ๆ วงกลม       ล�อมรอบ ก ไก่ เทิ่านิ้ั�นิ้นิ้ะ

เด็ก ๆ ระบายสี
ให้สวยงามนะ
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เด็็ก ๆ คัด็พื่ยัญชนิ้ะต่อไปนิ้ี�นิ้ะ

เด็ก ๆ บอกได้ไหมว่า ศ ศาลา ประกอบด้วยเส้นพื้นฐานอะไรบ้าง

เด็ก ๆ วงกลม       ล้อมรอบ ศ ศาลา เท่านั้นนะ

เด็ก ๆ ระบายสี
ให้สวยงามนะ

เด็ก ๆ ลากน้้วตามท้ศทางของลูกศร เพื�อทำความค้้นเคยกับการเขียนนะ
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เด็ก ๆ คัดพยัญชนะต่อไปนี้นะ

เด็ก ๆ บอกได้ไหมว่า ฒ ผู้เฒ่า ประกอบด้วยเส้นพื้นฐานอะไรบ้าง

เด็ก ๆ วงกลม       ล้อมรอบ ฒ ผู้เฒ่า เท่านั้นนะ

เด็ก ๆ ระบายสี
ให้สวยงามนะ

เด็ก ๆ ลากน้้วตามท้ศทางของลูกศร เพื�อทำความค้้นเคยกับการเขียนนะ
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เด็ก ๆ คัดพยัญชนะต่อไปนี้นะ

เด็ก ๆ ช่วยตามหาพยัญชนะ ก-ฮ ที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้ เมื่อเจอแล้ววงกลม       ล้อมรอบไว้

และเขียนพยัญชนะที่หาเจอลงในเส้นทาง เพื่อไปให้ถึงเกาะสมบัตินะ

6362

เด็ก ๆ ระบายสี
ให้สวยงามนะ
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หนัังสืือฝึึกทัักษะเตรียีมความพรีอ้มก่อนการีเรียีน ลากเส้้นหัดัคัด ก-ฮ
สนุกุคััด เริ่่�มต้้นเริ่ยีนร้ิ่แ้ละเขียีนพยญัชนะ
ไทยอย่่างสนุกุสนุานุด้วย่ลากเส้น้หัดัคััด ก-ฮ  
เตรีีย่มคัวามพรี้อมให้เ้ด็กก่อนุวัย่เรีีย่นุ พัฒนุา
ทัักษะทีั�จำำาเป็น็ุต่อการีเรีีย่นุร้ี้ด้านุการีอ่านุและ
การีเขีีย่นุ 

เรี่�มต้นุฝึกึ ลากเส้นุด้วย่นุ่�วมอื >> 
ฝึกึเขีีย่นุเส้นุพื�นุฐานุ >> ฝึกึเขีีย่นุ
ตัวพย่ัญชนุะ

ใช้เทัคันุค่ัสีเป็น็ุสื�อนุำาทัางสาย่ตา 
เพื�อช่วย่กำาห้นุดท่ัศทัางการีเขียี่นุ
พย่ัญชนุะแต่ละตัว

ฝึกึฝึนุการีคััดพย่ัญชนุะตามกลุ่มทีั�
มร้ีีป็คัล้าย่คัลึงกันุ เพื�อให้ง่้าย่ต่อ
การีจำดจำำา

แนุะนุำาการีจัำบด่นุสอให้ถู้้กว่ธี ี
สรี้างการีเขีีย่นุทีั�มปี็รีะส่ทัธีภ่าพ

ลากเส้้นหััดคััด

ก-ฮ
สนุกุกับก่จำกรีรีมเตรีีย่มคัวาม
พร้ีอมก่อนุการีเรีีย่นุจากง่่าย
ไปยาก บ้รีณาการีเขี้ากับ
ก่จำกรีรีมศล่ป็ะทีั�เห้มาะกับ 
ช่วงวัย่ขีองการีเรีีย่นุร้ี้ พรี้อม
พััฒนากล้ามเน้�อม้อและ

คัวามสัมพันุธีข์ีองกล้ามเนุื�อมอื-ตา ซึ่ึ�งเป็น็ุอวัย่วะสำาคััญในุการีเขียี่นุ รีวมถึูง
พััฒนาทัักษะการีฟััง การีเห้น็ุ การีจำำา และการีจำำาแนุก ซึ่ึ�งเป็น็ุทัักษะพั้�นฐาน
ของ่การอา่น-เขียน

ฝึึกลีลามอ้ ผ่า่นุก่จำกรีรีมการี 
ลากเส้น้พ้�นฐานสรี้างทัักษะการีเขีีย่นุ 
เสรีม่สรี้างจ่ำนุตนุาการีด้วย่เรีื�องรีาวและ
ร้ีป็ภาพทีั�สัมพันุธีกั์บการีลากเส้นุช่วย่
สรี้างการีจำดจำำาให้เ้ด็ก

ส้ร้าง่คัวามคั้้นเคัยกับตััว
อกัษร ด้วย่ก่จำกรีรีมลากลาย่เส้นุ
คัล้าย่ตัวอักษรี ป้็พื�นุฐานุก่อนุการีคััดตัว
พย่ัญชนุะจำรี่ง

การใช้้ส้ีเป็นส้้�อ 
นำาทัาง่ส้ายตัา 
ของ่การเขียน  
ทัำาให้ง่้าย่ต่อการีเรี่�มต้นุเขียี่นุ โดย่จุำดสี
เขีีย่ว ห้มาย่ถึูง จุำดเรี่�มต้นุการีเขีีย่นุ และ
จุำดสีแดง ห้มาย่ถึูง จุำดส่�นุสุดการีเขีีย่นุ

คัรบถ้้วนด้วยกิจกรรม
มาพร้้อมคำำาแนะนำาการ้ทำำากิจกร้ร้มฝึึกคัำดบููร้ณาการ้กับูศิิลปะสำำาหร้ับูผูู้้สำอน เพ่�อพัฒนาทัำกษะการ้เขีียน

<< ให้เ้ด็กใช้นุ่�วลากตามท่ัศทัางขีอง 
ลก้ศรีในุตัวพย่ัญชนุะ โดย่เริ่่�มจากจุดส้ี
เขียีวไปหัาจุดส้แีดง อาจำใช้วัสดุใกล้ตัว
มาตกแต่งเป็น็ุเส้นุทัางการีเขีีย่นุ เพื�อให้้
เด็กใช้นุ่�วลากไป็บนุวัสดุจำะช่วย่ทัำาให้้
เด็กจำดจำำาได้ดีย่่�งขีึ�นุ

<< เสรี่มจ่ำนุตนุาการีผ่า่นุการีรีะบาย่สี 
คัวบคั้่ไป็กับการีฝึกึจำาแนกตั้ว
พยญัชนะที�มคีัวามคัล้ายคัลึงกัน

>> ฝึกึให้เ้ด็กจำาแนกเส้น้พ้�นฐานต่างๆ  
ทีั�ใช้ในุการีเขีีย่นุพย่ัญชนุะแต่ละตัว เพื�อเขี้าใจำองค์ัป็รีะกอบขีองพยั่ญชนุะ

ฝึกึให้เ้ด็กคััดพยั่ญชนุะตามเส้นุป็รีะโดย่
ละเอีย่ด แล้วค่ัอย่ๆ ลดจำำานุวนุขีองเส้นุ
ป็รีะลงเรีื�อย่ๆ จำนุ กรีะทัั�งให้ฝ้ึกึเขียี่นุ
พย่ัญชนุะด้วย่ตนุเอง

ป้็พื�นุฐานุการีเรีีย่นุภาษาไทัย่สำาห้รีับเด็กก่อนุวัย่เรีีย่นุ ฝึึกคััด หััดเขียน เส้ริมส้ร้าง่พััฒนาการตัามช้่วง่วัย
เตรีีย่มคัวามพรี้อมเพื�อต่อย่อดส้่การีเรีีย่นุร้ี้ในุรีะดับชั�นุทีั�สง้ขีึ�นุ

<< ฝึกึการีสังเกต โดย่ให้เ้ด็ก ฝึึกคััด
พยญัชนะต้ามกลุ�มที�มร้ีิ่ปคัล้ายคัลึง
กัน ทัำาให้จ้ำดจำำาการีเขีีย่นุพยั่ญชนุะได้
ง่าย่กว่าการีเขีีย่นุแบบเรีีย่ง ก-ฮ โดย่ 
ใช้แถบส้ใีนการิ่จำาแนกกลุ�มพยญัชนะ 

ได้แก่ ส้เีขียีว = ตัวพย่ัญชนุะพื�นุฐานุ เช่นุ ก ภ ถ ส้ฟี้้า = พย่ัญชนุะทีั�เขีีย่นุลดห้รีือเพ่�มร้ีป็ เช่นุ ค ศ ด  ส้มี�วง = พย่ัญชนุะ
ผ่สานุอักษรี เช่นุ  ฆ ฒ ฌ 

ทบทวนคัวามจำา ฝึึก
การิ่จำาแนกทางส้ายต้า 
ด้วย่ก่จำกรีรีมรีวบย่อด
คัวามค่ัดท้ัาย่เล่ม

คุณุสมบัติัิติรงกัับั 

บัญัชี ีข 
รหัสั  1773

รหััสสินค้า 4030004 ราคา 100 บาท

ใหม่่ล่่าสุุด

รู้้�จัักตััวอัักษรู้ ก-ฮ 

เตัรู้ียมทัักษะพรู้�อัมสู่้�การู้อั�านเขีียน

กลับสู่สารบัญ
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LD การีเรียีนรี้ที้�แตกต่าง (Learning Differences)
LD การเรยีนร้ท้ี�แตกต่าง (Learning 
Differences) นวัตกรืรืมการืจัิดการืเรืียนร้ื� 
เพื�อช้่วยเหลือและพัฒนาเด็กที�มคีวาม
บกพร่ืองทางการืเรืียนร้ื� 

ครือบคลุมทุกเนื�อหาขีองการื
จัิดการืเรืียนร้ื�ให�เด็ก LD

สรื�างความเขี�าใจิ ให�แนวทางการื
ค�นหา ช้่วยเหลือ แก�ไขี และ
พัฒนาป็รืะยุกต์ใช้�กับเด็กได�จิรืิง

แนะนำากลยุทธิใ์นการืจัิดการืเรืียน
การืสอนที�มปี็รืะสิทธิภิาพ

นำาเสนอขี�อมล้ด�วยภาษาเขี�าใจิ
ง่าย มกีรืณีศก่ษาป็รืะกอบ

เหมาะสำาหรืับคร้ืการืศก่ษาพิเศษ 
คร้ืทั�วไป็  ผ้�ป็กครือง และผ้�สนใจิ
ทั�วไป็

          รู้จริง! เร่ืองความบกพร่อง 
    อา่นงา่ย สีรุปเน้ือหาสีำาคญัเป็น
    ชว่ยผูส้ีอน ประยุกตใ์ช้ได้จริง

ทางการเรียนรู้ 
Infographic
ตำาราการจดัการ 
เรียนรู้เพือ่เดก็ LD

1) ความเป็นมา

2) ความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ อุปสรรคการ
พัฒนาเด็ก

3) การค้นหาเพือ่ชว่ยเหลอื

4) การประเมินและการให้
ความช่วยเหลือ

5) กลยุทธก์ารสอนอา่น 
เขียน คำานวณ

6) เรียนรู้เพ่ือเข้าใจและ
พัฒนา 

เข้ีาใจำการเรียนรู้ที�แตกต่าง
บุคคลที�มคีวามบกพรื่องทางการืเรีืยนร้ื�
สามารืถึพัฒนา และป็รืะสบความสำาเร็ืจิ
ในการืป็รืะกอบอาช้ีพตามที�ตนเอง
สนใจิได� หากได�รืับโอกาสในการืช้่วย
เหลือที�ถึ้กวิธิ ีคร้ืผ้�สอนและผ้�ป็กครือง 
เป็น็ส่วนสำาคัญในการืพัฒนาและผลัก
ดันให�บุคคลที�มคีวามบกพรื่องทางการื
เรีืยนร้ื�ให�ป็รืะสบความสำาเรื็จิ 

การชุ่วิยเหลุ่อ่ที�ดี ค่อ่การค้นหา 
เด็กที�มีควิามบกพัร่อ่งได้เร็วิ 
พรื�อมสนบัสนนุการืจัิดการืเรืียนที�เหมาะสมและสอดคล�องกับ “ลีลาการืเรืียนร้ื�” ขีองเด็กแต่ละคน
จิะช้่วยให�เด็กสามารืถึเรืียนร้ื�ได� โดยเฉพาะหากได�รืับการืช้่วยเหลือโดยเรื็วและต่อเนื�องก็จิะช้่วยให�
เด็กไมเ่กิดป็ญัหาที�รุืนแรืง ตลอดจินสามารืถึช้่วยเหลือให�เด็กที�มปี็ญัหาให�สามารืถึป็รืะสบ 
 ความสำาเรื็จิในช้ีวิตได�

ครืบชุ้ด 2 เล่ม 
ตำารืาการืเรืียนร้ื�เพื�อผ้�เรืียนที�แตกต่าง 
โดย รืศ.  ดรื.ดารืณี ศกัดิ�ศริืิผล

ร้หสัืสิืนัค้า 4030003 ร้าคา 390.-

ใหม่่ล่่าสุุด
ค้�มือัช่�วย้ำผู้้�สู่อันิ 

นิวัตกิรรมกิ�รจัดกิ�รเรีย้ำนิร้�

กลับสู่สารบัญ



การีเรียีนรีวม INCLUSIVE EDUCATION

ครืบชุ้ด 2 เล่ม 
ตำารืาการืเรืียนร้ื�เพื�อผ้�เรืียนที�แตกต่าง 
โดย รืศ.  ดรื.ดารืณี ศกัดิ�ศริืิผล

ร้หสัืสิืนัค้า 4010003 ร้าคา 390.-
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1

เน้้น้การมีีส่่วน้ร่วมีและ
บููรณาการอย่่างย่่�งยื่น้

2

จ่ัดให้้ก่บูบูุคคลทีี่�มีีความี
ต้้องการจัำเป็น็้พิิเศษทีุ่กคน้
อย่่างที่่�วถึึงและมีคีุณภาพิ

3

จั่ดให้้มีรีูป็แบูบูและน้ว่ต้กรรมีความีร่วมีมีือ
จัากทีุ่กภาคส่่วน้มีุ่งสู่่ความีเป็็น้ส่ากล
และข่ับูเคลื�อน้แน้วที่างความีร่วมีมืีอ

ไป็สู่่ความีส่ำเร็จั

มาตรฐานที่่� 1
คุณภาพิขัองผูู้้เรีย่น้

มาตรฐานที่่� 2
กระบูวน้การบูริห้าร

และการจั่ดการ
ขัองผูู้้บูริห้ารส่ถึาน้ศึกษา

มาตรฐานที่่� 3
กระบูวน้การจั่ดการเรีย่น้การส่อน้

ที่ี�เน้้น้ผูู้้เรีย่น้เป็น็้ส่ำค่ญ

มาตรฐานที่่� 4
ระบูบูการป็ระก่น้

คุณภาพิภาย่ใน้ที่ี�มีี
ป็ระส่ิที่ธิิผู้ล

ระบุูเป้็าห้มีาย่และว่ต้ถึุป็ระส่งค์ใน้การเรีย่น้รู้
ส่ำาห้ร่บูผูู้้เรีย่น้แต้่ละคน้

กำาห้น้ดความีห้ว่งเกี�ย่วก่บูความีส่ามีารถึ
ใน้การเรีย่น้รู้ขัองผูู้้เรีย่น้

กำาห้น้ดการส่อน้โดย่การต้่ดส่ิน้ใจัร่วมีก่น้ขัองที่ีมี
ใน้เรื�องห้น่้วย่การเรีย่น้รู้ เน้ื้อห้า ห่้วขั้อ 

กำาห้น้ดวิธิีการส่อน้ การมีีส่่วน้ร่วมีขัองผูู้้เรีย่น้
การบูรรลุว่ต้ถุึป็ระส่งค์เช่น้เดีย่วก่บูเพิื�อน้ใน้ช่้น้เรีย่น้ 

ถึ้าไมี่ส่ามีารถึบูรรลุว่ต้ถึุป็ระส่งค์เช่น้เดีย่วก่น้ จัะต้้องเลือก
รูป็แบูบูที่ี�ป็ร่บูให้้เห้มีาะส่มี

เลือกรูป็แบูบูที่ี�ป็ร่บูให้้เห้มีาะส่มีก่บู
ผูู้้เรีย่น้ทีี่�มีีความีต้้องการพิิเศษ

ห้ากกลยุ่ที่ธิ์ที่ี�ป็ร่บูใช้ขั้างต้้น้ไมี่ไดผู้้ล
ให้้ออกแบูบูกิจักรรมีที่างเลือก

ป็ระเมีิน้ป็ระสิ่ที่ธิิผู้ลขัองการป็ร่บูห้ล่กสู่ต้ร

เลือก
วธิิีการส่อน้

เลือก
บูที่เรีย่น้

ใช้กลยุ่ที่ธิ์
การส่อน้เฉพิาะ

เลือกเป็้าห้มีาย่
เฉพิาะบูที่เรีย่น้

ป็ร่บูส่ภาพิ
แวดล้อมีที่างกาย่ภาพิ

และส่ง่คมี

ออกแบูบู
ส่ื�ออุป็กรณ์

เลือกส่ิ่ง
ส่น้่บูส่นุ้น้และ
การกำาก่บูดูแล

การเรยีนรวม INCLUSIVE EDUCATION 
นวัตกรรมเพื�อการจัดการศกึษา  
เพื�อช้่วยเหลือ แก�ไขีป็ญัหา และพัฒนาผ้�เรืียน
ที�แตกต่างอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

ครือบคลุมทุกเนื�อหาขีองการื 
จัิดการืศก่ษาแบบเรืียนรืวม

เขี�าใจิง่าย ให�แนวทางการืจัิดการื
เรืียนร้ื�ที�หลากหลาย

แนะนำาแนวทางการืนำาไป็ใน
ห�องเรืียนจิรืิง เพื�อการืจัิดการื
เรืียนร้ื�ที�มปี็รืะสิทธิภิาพ

เหมาะสำาหรืับคร้ืการืศก่ษาพิเศษ 
ผ้�ป็กครือง และผ้�สนใจิทั�วไป็

เข้ีาใจำเด็ก 
ที�มีควิามต้อ่งการพัิเศษ 
ให�แนวทางการืจัิดการืเรีืยนร้ื�ที�หลาก
หลาย เพรืาะเรืาเช้ื�อว่า “เด็กทกุคน
สามารถเรยีนร้ไ้ด้” หากได�รืับการืสอน
ที�มปี็รืะสิทธิภิาพและได�รืับการื
สนบัสนนุทรัืพยากรืการืเรืียนร้ื�อย่าง
เหมาะสม การืจัิดการืศก่ษาแบบเรีืยน
รืวมเป็น็แนวคิดที�ให�ความสำาคัญกับ
โอกาส ความเท่าเทียม ทั�วถ่ึง สิทธิิ
มนษุยช้น ความยุติธิรืรืมทางสังคม เป็น็การืจัิดการืศก่ษาเพื�อทุกคน (Educa-
tion for All) ด�วยการืมสี่วนรื่วมขีองทุกภาคส่วนขีองสังคม (All for Education)

การเรียนรวิม INCLUSIVE EDUCATION ตอบโจิทย์ป็ญัหาการืจัิดการืศก่ษาแบบเรืียนรืวมได�อย่างถึ้กต�อง 
เป็น็ค้่มอืในการืจัิดการืเรืียนรืวมที�ดีและเป็น็มติรืต่อการืเรืียนร้ื� เพื�อให�เด็กทุกคนได�รืับโอกาสทางการืศก่ษาอย่างเท่าเทียม และ
ได�รืับการืพัฒนาความสามารืถึในการืเรืียนร้ื�ได�อย่างเต็มศกัยภาพตามช้่วงวัย

ส์รุปเน่�อ่หาส์ำาคัญเป็น

Infographic
ทำาให้อ่า่นตำาราวิิชุาการได้ง่าย

<< แนัวที่างการ้จัด้การ้ศัก้ษาสืำาหรั้บ
บุคคลทีี่�มิีความิต้ิองการ้พื่ิเศัษ

มิาติร้ฐานัการ้เรี้ยนัร้วมิ >>

<< กรืะบวนการืป็รืับ
หลักส้ตรื สำาหรืับเด็กที�มี
ความต�องการืพิเศษ

1. ความเป็น็มา 

2. ลักษณะสำาคัญ/หลักการื

3. ความหลากหลายในห�องเรืียน

4. เขี�าใจิเด็กที�มคีวามต�องการืพิเศษ

5. แนวทางการืป็รืับหลักส้ตรื สื�อการืสอน 
และการืป็รืะเมนิการืเรืียนร้ื�

6. การืจัิดช้ั�นเรืียนที�เป็น็มติรืต่อการืเรืียนร้ื�

คู่่�มืือช่�วยคู่รู่สอน 
คู่รูบถ้้วน ทัันสมืัย 

ตอบโจทัย์
ทุักการูเรีูยนรูวมื

กลับสู่สารบัญ

ใหม่่ล่่าสุุด
ค้�มือัช่�วย้ำผู้้�สู่อันิ 

นิวัตกิรรมกิ�รจัดกิ�รเรีย้ำนิร้�



คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

แบบฝึกึ
บวกิลบคณ้์หาร
ผา่นหลักิเม็ดนับ 
เร่�องทัี� 5 เล่มิทีี่� 1
ร้ายละเอียด้สืื�อ
หนัา้ 43

แบบฝึกึ
บวกิลบคณ้์หาร
ผา่นหลักิเม็ดนับ 
เร่�องทัี� 1 เล่มิทีี่� 1
ร้ายละเอียด้สืื�อหนัา้ 42

แบบฝึกึ
บวกิลบคณ้์หาร
ผา่นหลักิเม็ดนับ 
เร่�องทัี� 2 เล่มิทีี่� 2
ร้ายละเอียด้สืื�อหนัา้ 42
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ตัวอยา่ง 

การืสอนพื�นฐานการื 
ดำาเนนิการืด�วยสื�อห้ล้กเม่็ดน้ิบ 
ร่ว่ม่ก้บแบบฝึกึ ช้่วยคร้ืสอนเรืื�อง 
การืดำาเนนิการืให�เขี�าใจิได�ง่าย และ 
เร่ยีนิร้่อ้ยา่งเปน็ิร้่ปธร่ร่ม่ ผิา่นิการ่ลงม่ือทำำา
กิจกร่ร่ม่ สาม่าร่ถจดจำาได้จากการ่ปฏิิบติ้ั้ 

สื�อแบบฝึึกบวกลบคณ้หารผา่นหลักเม็ดนับ

-หลักเม็ดนับแสื่ดงจำานวน-

3.5 เทคืนิคืการช่่วย
เหลืือเด็กที�มืีคืวามื
บักพัรอ่งทางการเรยีนร้�
ด�านการคืิดคืำานวณ 

การืสอนคณิตศาสตรื์สำาหรืับเด็กที�มคีวาม
บกพร่ืองทางการืเรืียนร้ื�ด�านการืคิดคำานวณ 
ควรืมุง่เน�นการืสอนให�เด็กเขี�าใจิ concept  
พื�นฐานขีองการืคิดคำานวณ มวิีธิ ีและ
เทคนคิการืสอนมากมาย ป็รืะกอบกับการื
ใช้�สื�อการืเรืียนร้ื�และอุป็กรืณ์จิะช้่วยให�เด็ก
เรืียนร้ื�อย่างเป็น็ร้ืป็ธิรืรืม เด็กได�เรืียนร้ื�โดย
ใช้�ป็รืะสาทสัมผสัหลายด�าน จิะทำาให�จิดจิำา 
และเขี�าใจิได�ดียิ�งขี่�น เช่้น การืใช้�สื�อรื่วมกับ
แบบฝึกึ เกมการืศก่ษา ขีองเล่นพัฒนา
ทักษะ และการืสอนด�าน “ภาษา
คณิตศาสตร”์ เป็น็ต�น

คืวามืคืิดรวบัยอดทางคืณิตศาสตร์

แบบฝึึกบวกลบค้ณ์หารีผ่านหลักเม็ดนับ

ฝึึกทัี่กษะผู้า่นกรู้ะบวนการู้ตัั�งแต่ั
ขั�นรู้้ป้ธรู้รู้ม	ขั�นกึ�งนามธรู้รู้มแลืะ
นามธรู้รู้มอยา่งเป้็นขั�นตัอน	เพัื�อ
ให�เกิดความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร ์(Mathematical 
Concept)	จันสำามารู้ถูเช่ื�อมโยง 
สำ้ก่ารู้เรู้ียนรู้้�ในรู้ะดับทีี่�สำ้งขึ�นได�

คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

รายการสืำ�อฯ

ส่ำงเสรมิืการเรยีนร้�
เพืั�อพััฒนา 
การคืิดคืำานวณ

กลับสู่สารบัญ
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แบบฝึึกบวกลบค้ณหารีผ่านหลักเม็ดนับ
สื่่�อเสื่ริมิการิจััดกิจักริริมการิเริยีนการิสื่อน
คณิิตศาสื่ตริ ์สาระจำำานวนและการดำำาเนนิการ
ผ่า่นกระบวนการเรียนร้�อย่างเป็น็ลำาดัำบ 
ขั้ั�นตอน เกิดำเป็น็แนวความคิดำรวบยอดำทาง
คณิิตศาสตร์ที�ถู้กต�อง เหมาะสำาหรับนกัเรียน
ในระดัำบชัั้�นป็ระถูมศกึษา ป็ทีี� 1-3 และ
นกัเรียนที�ต�องการเสริมทักษะพื้้�นฐานการ
เรียนร้�คณิิตศาสตร์ในทุกระดัำบชั้ั�น

สอดำคล�องกับหลักสต้รแกนกลาง
การศกึษาขั้ั�นพื้้�นฐานอย่างเป็น็
ลำาดัำบ

เกิดำแนวความคิดำทาง
คณิิตศาสตร์ (Mathematical 
Concept) ที�ถู้กต�อง

ช่ั้วยเหล้อ และแก�ไขั้ป็ญัหา
ทางการเรียนร้�คณิิตศาสตร์

สามารถูนำาความร้�ไป็ป็ระยุกต์ 
ใชั้�ในชั้ีวิตป็ระจำำาวันไดำ�อย่าง
เหมาะสม 

แบับัฝึึกบัวกลืบัคื้ณหารผ่านหลืักเมื็ดนับั 
เรื�องที� 2 การบัวกแลืะโจัทย์ป้ัญหา 
(1 ชุด = 3 เลื่มื)

แบับัฝึึกบัวกลืบัคื้ณหารผ่านหลืักเม็ืดนับั  
เรื�องที� 1 จัำานวนแลืะตัวเลืข (1 ชุด = 5 เลื่มื) 

ฝึึกการีบวกจำานวนนับสู่องจำานวนทีั�มีผัลบวกไม�
เก้น 10 จำานวนนับทีั�มีผัลบวกไม�เก้น 100 และ
ไม�มีทัดั จำานวนนับทีั�มีผัลบวกไม�เก้น 1,000 และ
มีทัดั นักเรีียนจะสู่ามารีถูเรีียนร่ี้เร่ี�องการีบวก
จำานวนนับทีั�เพ้ื่�มมากข้�นต�อไป็

สู่รี้างความร่ี้ ความเขา้ใจ
เกี�ยวกับจำานวนนับ 1-10 

และ 0 จำานวนนับ 11-100 
จำานวนนับไม�เก้น 10,000 
ฝึึกทัักษะการีเขียนตัวเลข

ไทัยแสู่ดังจำานวนนับ 
ฝึึกเป็รีียบเทีัยบและเรีียง

ลำาดัับจำานวนนับ เพ่ื่�อเตรีียม
พื่รี้อมสู่่�การีเรีียนร่ีเ้ร่ี�องการี

บวกจำานวนนับต�อไป็

สืำ�อการเรยีน 
การสอน 

ชุดหลืักเมื็ดนับั
แสดงจัำานวน 

หันังส่อแบับัฝึึกั 
คุณุสมบัติัิสอดคุล้้องบัญัชี ีข 

รหัสั BE1852

ชุีดหัลั้กัเมด็นับัแสดงจำำานวน
คุณุสมบัติัิสอดคุล้้องบัญัชี ีข

รหัสั BE1838

แบับัฝึึกบัวกลืบัคืณ้หารผ่านหลืักเมื็ดนับั เรื�องที� 3 
การลืบัแลืะโจัทย์ปั้ญหา (1 ชุด = 3 เลื่มื)  

แบับัฝึึกบัวกลืบัคืณ้หารผ่านหลืักเมื็ดนับั เรื�องที� 5 
การหารแลืะโจัทย์ป้ัญหา (1 ชุด = 3 เลื่มื)  

ส่งเสรมิ 
เรยีนรู ้
เข้าใจ  
สื่รีา้งแนวคิดรีวบยอด 
ทัางคณิ์ตศิาสื่ตรีกั์บ 
หลักเม็ดนับ

ร่ี้และเขา้ใจเร่ี�องความหมายของการีค่ณ์และการีค่ณ์จำานวนทีั�มีหน้�งหลัก สู่องหลัก การีค่ณ์จำานวนไม�
เก้นสู่ามหลัก  ว้เครีาะห์และหาคำาตอบจากโจทัย์ป็ัญหา เตรีียมพื่รี้อมสู่่�การีเรีียนร่ี้เร่ี�องการีหารีและ
ความสู่ัมพัื่นธ์ก์ับการีค่ณ์ต�อไป็

ร่ี้และเขา้ใจความหมายของการีหารีและความสู่ัมพัื่นธ์ก์ับการีค่ณ์ การีหารีทีั�ตัวหารีมีหน้�งหลัก สู่องหลัก 
รีวมถู้งการีว้เครีาะห์หาคำาตอบจากโจทัย์ป็ัญหา เพ่ื่�อให้สู่ามารีถูนำาความร่ี้เร่ี�องการีหารีไป็ป็รีะยุกต์ใชัใ้น
ชัีว้ตป็รีะจำาวันได้ั

CD-ROM 
คืณิตศาสตร์
กบััหลืักเมื็ดนับั

แบับัฝึึกบัวกลืบัคืณ้หารผ่านหลืักเมื็ดนับั เรื�องที� 4 
การคื้ณแลืะโจัทย์ปั้ญหา (1 ชุด = 3 เลื่มื)  

ฝึึกการีลบจำานวนนับทีั�มีตัวตั�งไม�เก้น 10 จำานวนนับทีั�มีตัวตั�งไม�เก้น 100 และไม�มีการีกรีะจาย 
จำานวนนับทีั�มีตัวตั�งไม�เก้น 1,000 และมีการีกรีะจาย เพ่ื่�อให้สู่ามารีถูหาผัลลบของจำานวนนับทีั�มากกว�า 
1,000 ได้ัโดัยหลักการีเดีัยวกัน
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CD-ROM คุณิติศาสติร ์
กัับัหัลั้กัเมด็นับั

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 

บัญัชี ีข 
รหัสั BE0492

กลับสู่สารบัญ



คัดกรอง ชว่ยเหลือ
และแกไ้ข

เสรมิ
ประสบการณ์

ระดบััอนบุัาลื
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เสำรู้ิมป้รู้ะสำบการู้ณ์แลืะพััฒนาการู้การู้เรู้ียนรู้้�ให�เด็ก	LD	ด�วยสำื�อนวัตักรู้รู้มทีี่�หลืากหลืาย	สำรู้�างเจัตัค้ติั
ทีี่�ดีต่ัอการู้เรู้ียนรู้้�	โดยใช้ประสบการณ์ด้านศลิปะ ดนตร ีการเคลื�อนไหว เกม และเรื�องเล่าจาก

นิทาน จัดการเรยีนร้ผ้า่นประสาทสมัผสัที�หลากหลาย  (Sensory Integration) เพัื�อเป้็นพัื�นฐาน
การู้เรีู้ยนรู้้�ไป้สำ้พ่ััฒนาการู้ของสำมองด�านรู้า่งกาย	อารู้มณ์-จิัตัใจั	สำังค้ม	แลืะสำติัป้ัญญา

การส่ำงเสรมิืป้ระสบัการณ์แลืะ
พััฒนาการการเรยีนร้�ให�เด็ก LD

Idea Kit

Kid’s Kit ส่ื่�อพัฒนาทัักษะการีคิดการีเรียีนรี้ด้้วยศิิลปะ

ชุุดส่ื่�อกิจกรีรีม สื่นุกโค้ด สื่นุกคิด

ชุุดส่ื่�อนักคิดแก้ปัญหาพาเล่า รีอ้ง เล่น เต้น รี้คิ้ด

ชุุดส่ื่�อกิจกรีรีม CT in Action

รายการสืำ�อฯ

การใช่�ศิึลืป้ะ 
ช่่วยเหลืือในการ

เรยีนร้�

การใช่�สืำ�อ 
แลืะของเลื่นเพืั�อ 

ส่ำงเสรมิื 
พััฒนาการ 
แลืะการคิืด

Creative Idea 
Cards

Idea Kit

IDEA KIT ชุ้ดสื�อฯ  เพื�อการืจัิดกิจิกรืรืมการืเรืียนร้ื� ให�เด็กได�ลงมอื
ป็ฏิิบัติ เสร่มิ่สร่า้งพฒ้นิาการ่ท้ำ�ง 4 ด้านิ และส่งเสรืิมการืจัิด
ป็รืะสบการืณ์สำาคัญในการืเรีืยนร้ื� เพื�อการืเตั้ร่ยีม่ความ่พร่อ้ม่ให้ก้้บเด็ก
ในิร่ะด้บปฐม่ว้ยด้านิการ่พฒ้นิาท้ำกษะพื�นิฐานิ เช้่น การืจิำาและจิำาแนก 
การืเรีืยงลำาดับ ทิศทาง การืจัิดกลุ่มสัมพันธิ ์ความสัมพันธิก์ล�ามเนื�อมอื
ตา จิำานวน ตัวเลขี และการืเป็รืียบเทียบ เป็น็ต�น ตลอดจินกรืะตุ�น 
กรืะบวนการืคิดอย่างสรื�างสรืรืค์และจิินตนาการื เป็น็ต�น  และเป็น็ 
สื�อฯ สง่เสร่มิ่กร่ะบวนิการ่และการ่จ้ดกิจกร่ร่ม่การ่เร่ยีนิร้่เ้พื�อพฒ้นิา
กร่ะบวนิการ่คิด คณิ์ตั้ศึาสตั้ร่ ์และการ่สร่า้งสร่ร่ค์ช่ิ�นิงานิ ในิร่ะด้บ
ปร่ะถม่ศึกึษา

IDEA KIT ชุ่ด้โคิร่งสร่�างพื�นฐานบ้ร่ณาการ่คิวามืคิิด้สร่�างสร่ร่ค์ิ ป็รืะกอบด�วยโครืงสรื�างพลาสติกช้นดิแบนขีนาด
สั�นและยาว แหวน นอตหลายขีนาด สรื�างจิากพลาสติกคณุภาพส้ง ยดืหยุ่นทว่าแขี็งแรืงและคงทน สีสวยสด สามารืถึ
สรื�างสรืรืค์ช้ิ�นงานเป็น็อะไรืก็ได�ตามจิินตนาการื มสีองรุื่นคือ IDEA KIT 580+ และ IDEA KIT 630+

ชุุดส่�อ IDEA KIT ปรีะกอบด้วย
1. โคืรงสร�างพืั�นฐาน

2. บััตรกิจักรรมื Creative Idea Cards
ช่้วยคร้ืจัิดกิจิกรืรืมในห�องเรืียน เพื�อเสรืิมความเขี�าใจิเรืื�องโครืงสรื�าง  
และต่อยอดไอเดียให�เกิดความคิดสรื�างสรืรืค์

 ส่งเสริืมพัฒนาการืทั�ง 4 ด�าน สำาหรืับเด็กป็ฐมวัย

 พัฒนาสมอง กรืะตุ�นให�เป็ดิรืับการืเรืียนร้ื�ตามแนวคิด Brain-based  
 Learning

 ฝึกึสมาธิ ิและการืกำากับตนเอง (ตามช่้วงวัย) ผา่นการืสรื�างช้ิ�นงาน

 ฝึกึการืทำางานรื่วมกับผ้�อื�น

 เป็น็เครืื�องมอืสำาหรืับคร้ืในการืสรื�างสื�อการืสอน ตัวอักษรื ตัวเลขี  
 หรืือร้ืป็ทรืงต่างๆ หรืือใช้�เป็น็สื�อเพื�อป็รืะกอบการืเล่านทิาน

 สรื�างบรืรืยากาศที�สนกุสนานในห�องเรืียน
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- ตััวอัักษรพ้ื้� นฐาน - - ผสานตััวอัักษร -- ตััวอัักษรเสรมิลดรปู -

นิทานนิทาน

สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยศิลปะ  

ประเมินผลเป็นรูปภาพ
ไมส่ง่ผลให้เด็ก
รบัรู้ถึงคะแนน

*เกณฑ์การประเมิน
จากท้ายเล่ม

ตัดเก็บสะสมเป็นแฟ้มผลงานและช้ีแจงพฒันาการ

1 เล่มอัดเต็มไปด้วย
กิจกรรมสนุกสนาน

จากง่าย-ยาก
ผา่นกระบวนการ

ศิลปศึกษาพื้นฐาน

สี

เสน้

รูปรา่ง

ระบายส ี               

หรอืทําเคร่ืองหมาย

           ในแต่ละหน้า

      ท่ีสว่นของการ

ประเมินผล

เตรยีมความพรอ้มการเรยีนรู้
สอดแทรกความรูร้อบตัว
ท่ีจําเป็น ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสนุกสนาน กระตุ้นให้เด็กเติบโต
อยา่งเต็มศักยภาพ

จัดกลุมสัมพันธ
เปรียบเทียบ

เรียงลำดับ
ทิศทาง จำนวนตัวเลข

จำและจำแนก

วิดีโอัแนะนำา 
การเล่านิทานผสานอัักษร

-14- -15-

นิิทานิผสานิอัักษร

นิิทานิ 18 เรื่่�องรื่าว ของ
พยััญชนิะไทยั 44 ตััว
	 เพื่่�อส่่งเส่ริิมการิเรีิยนร้ิ�อย่างเป็น็กริะบวนการิ

	 เริียนร้ิ�จากการิจัดกลุ่่่มพื่ยัญชนะไทยที�มลัีุ่กษณะคลุ่�ายกัน		ที�เด็กมกัเกิดความส่ับส่น

	 ฝึกึการิจำาแลุ่ะจำาแนก	ส่ังเกตความแตกต่าง	จนเกิดความ	ค่�นเคยกับพื่ยัญชนะไทย

	 เน่�อเริ่�องนทิานเข้�าใจง่าย	ส่นก่ส่นานแลุ่ะส่ริ�างส่ริริค์	ส่่งเส่ริิม	ทัศนคติที�ดีต่อการิเริียน

	 มคีวามส่อดคลุ่�องกับการิเริียนร้ิ�ภาษาอย่างเป็น็ธริริมชาติ

นิวัตักรื่รื่มการื่เตัรื่ยีัม
ความพรื่อ้มทางภาษา

ช่วยลุ่ดความเส่ี�ยงต่อภาวะความบกพื่ริ่องทางการิเริียนร้ิ� 
ผ่า่นการิจัดกลุ่่่มพื่ยัญชนะคลุ่�ายกันที�เด็กมกัส่ับส่น

เข้ียนเริ่�องโดย	รองศาสตราจารย์ก์ุุลวรา ชููพงศไ์พโรจน์์	ผ่้�เชี�ยวชาญด�านการิเลุ่่านทิาน

กิจกรื่รื่มเสรื่มิสรื่า้งปรื่ะสบการื่ณ์ท์้ายัเล่่ม 
ฝึกึฝึนทักษะการิจำาแลุ่ะจำาแนก	การิส่ังเกตความแตกต่างเพื่่�อการิ 
เช่�อมโยงส่้่บทเริียนได�ง่ายยิ�งข้้�น

Kid’s Kit ส่�อัเพ่ื่� อัพัื่ฒนิาทักษะการเรยีนิร้�ด้�วยศิิลปะ

บูรื่ณ์าการื่ศิิล่ปศึิกษาพ่�นิฐานิ กับกิจกรื่รื่มตั่างๆ

เตัรื่ยีัมความพรื่อ้มการื่เรื่ยีันิรืู่เ้ด็็กปฐมวัยั

สอด็แทรื่กกรื่ะบวนิการื่ 
เรื่ยีันิรืู่อ้ยัา่งครื่บครื่นัิ 
ตัล่อด็ทั�งเล่่ม

สามารื่ถเก็บ 
เป็นิแฟ้้มสะสม 
ผล่งานิ

ชุุดสื่่�อเพิ่่�มพิู่นทัักษะท่ั�จำำ�เป็น็ทัั�ง 8 ด้�น ของ
เด็กป็ฐมวััย ให้เ้ด็ก ๆ เรี่ยนรูี้ไป็กับก�รีวั�ด เล่่น 
แล่ะป็ฏ่ิบัต่ิติ�มโจำทัย์ในแต่ิล่ะก่จำกรีรีมอย่�ง
สื่นกุสื่น�น 

บูรีณ�ก�รีศิล่่ป็ศิกึษ�พิ่่�นฐ�นกับ
ก่จำกรีรีมต่ิ�ง ๆ

มุง่เนน้ก�รีเติรี่ยมควั�มพิ่รี้อม
ทัักษะก�รีเรี่ยนรูี้ท่ั�จำำ�เป็น็ทัั�ง 8 
ด้�นให้เ้ด็กป็ฐมวััย

ฝึกึผ่�่นก่จำกรีรีมก�รีเรี่ยนรูี้ท่ั�
สื่นกุสื่น�น พิ่รี้อมทัั�งสื่อดแทัรีก
ควั�มรูี้จำ�กสื่่�งรีอบตัิวัท่ั�จำำ�เป็น็

ชุุดสื่่�อนวััตกรรมการเตรียมควัามพร้อมทาง
ภาษา ให้เ้ด็กร้้จัักและจัดจัำาพยัญชุนะที�
คล้ายคลึงกัน ผ่า่นนทิานเร่�องราวัพยัญชุนะไทย

เรียนร้้จัากการจััดกลุ่มพยัญชุนะ
ไทยที�มลัีกษณะคล้ายกันที�เด็กมกั
เกิดควัามสื่ับสื่น

เน่�อเร่�องนทิานเข้้าใจัง่าย 
สื่นกุสื่นานและสื่ร้างสื่รรค์ ส่ื่งเสื่ริม
ทัศนคติที�ดีต่อการเรียน

ฝึกึการจัำาและจัำาแนก สื่ังเกตควัาม
แตกต่าง จันเกิดควัามคุ้นเคยกับ
พยัญชุนะไทย

คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 

บัญัชี ีข 
รหัสั BE1781
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คุณุสมบัติัิสอดคุล้้อง 

บัญัชี ีข 
รหัสั BE1776 
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https://m.youtube.com/watch?v=QoXMB_pmamI


ชุุดสื่่�อกิิจกิรรม                                            ประกิอบด้วย

   

แผู้น้ทีี่�ผู้้า 1 ผู้ืน้

ตัารางวางคำำาสำั�ง

สำญัลักษณ ์ล้กศร

การด์น้ิที่าน้ 1 ใบ

บัตัรกิจกรรม 
 3 ชุด

แน้วที่างการจัดกิจกรรม
สำำาหรบัคำร้ 3 ใบ
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ชุุดส่�อกิจกรีรีม สนุกโค้ด สนุกคิด

- เรีียนรี้�ผ่่านสารีะทีี่�ควรีเรีียนรี้�ปฐมวัย 4 สารีะ -
เรื่่�องรื่าวเกี่่�ยวกี่ับตััวเด็็กี่                     เรื่่�องรื่าวเกี่่�ยวกี่ับบุคคล                          ธรื่รื่มชาติัรื่อบตััว                            สิ่ิ�งตั่างๆ รื่อบตััวเด็็กี่
                 และสิ่ถานที่่�แวด็ล้อมเด็็กี่

สื่่�อปููพื้่�นฐานการเรียนรู�สื่ำาหรับเด็็ก LD 
พื้ัฒนาทัักษะการคิิด็ สื่่งเสื่ริมพื้ัฒนาการของ
สื่มองด็�านร่างกาย อารมณ์์-จิิตใจิ สื่ังคิม และ
สื่ติปูญัญา ด็�วยวิธีกีารสอนให้เ้ด็็กเรียีนร้ี้
ผ่า่นเกมการีศึกึษา จำำาลองสถานการีณ์์ที่ี�
บู้รีณ์าการีกับูสารีะที่ี�ควรีเรียีนร้ี ้4 สารีะ 
และเรียนรู�ผ่า่นการเล่นอย่างสื่นกุสื่นาน 

เกมการศึกึษาทีั�จิำาลอง
สื่ถานการณ์ที์ั�บูรณ์าการกับสื่าระ
ทีั�คิวรเรยีนรู� 4 สื่าระ สื่ำาหรบัเด็็ก
ปูฐมวัย 

เหมาะกับการนำาไปูใช้�จัิด็
กิจิกรรมให�เด็็ก LD เพื้ราะรูปู
แบบกิจิกรรมมกีารบูรณ์าการ
สื่าระทีั�คิวรเรียนรู�ผ่า่นการเล่น
ได็�อย่างสื่นกุสื่นาน 

สื่่งเสื่ริมพื้ัฒนาการของสื่มอง
ด็�านร่างกาย อารมณ์์-จิิตใจิ 
สื่ังคิม และสื่ติปูญัญา

1) สืำ�อแผนที� สนุกโคื�ด สนุกคืิด

2) สืำ�อบััตรกิจักรรมื สนุกโคื�ด สนุกคืิด
2.1 การื์ดนทิาน 1 ใบ  
2.2 การื์ดบัตรืกิจิกรืรืม 3 ชุ้ด 
2.3 บัตรืแนวทางการืจัิดกิจิกรืรืมสำาหรืับคร้ื

3) สืำ�อบััตรแลืะตารางวางคืำาสัำ�ง สนุกโคื�ด สนุกคืิด
3.1 บัตรืสัญลักษณ์ลก้ศรื
3.2 ตารืางวางคำาสั�ง

องคื์ป้ระกอบัสืำ�อแต่ลืะสาระ (ทั�งหมืดมืี 4 สาระ)

ระดับัอนุบัาลื

3 สืำ�อบััตรกิจักรรมื สนุกโคื�ด สนุกคืิด
 ช้วนเรืียนร้ื� ผา่นคำาถึามช้วนคิด ช้วนแก�ป็ญัหา อย่างสนกุสนานที�บ้รืณาการืกับเรืื�องใกล�ตัว ไป็จินถ่ึงไกลตัว รืวมถ่ึงการืสอดแทรืก

กรืะบวนการืคิดแบบแยกส่วนขีองป็ญัหา คิดแบบหาจุิดรื่วม สรุืป็ป็รืะเด็นเหน็ป็ญัหา และลำาดับเหตุการืณ์
 ตัวอยา่งบตัรกิจกรรม
 สำาหรืับคร้ื (ด�านหน�า) สำาหรืับผ้�เรืียน (ด�านหลัง)
 คร้ือ่านสถึานการืณ์ให�ผ้�เรืียนฟัังเพื�อตอบคำาถึาม ผ้�เรืียนฟัังสถึานการืณ์จิากคร้ืแล�วด้ภาพเพื�อตอบคำาถึาม

1 สืำ�อแผนที� สนุกโคื�ด สนุกคืิด
 เพื�อวางแผนการืเดินทางในสถึานที�ต่างๆ ผา่นการืวางแผน 

การืคิดแก�ป็ญัหา และพัฒนาทักษะต่างๆ

 2 สืำ�อบััตรแลืะตารางวางคืำาสัำ�ง สนุกโคื�ด 
สนุกคืิด เพื�อฝึกึการืวางแผนการืเดินทางผา่นการืแทนค่า
สัญลักษณ์ และการืกำาหนดทิศทางก่อนการืลงมอืป็ฏิิบัติ เพื�อ
ไมใ่ห�เกิดขี�อผดิพลาดและบรืรืลุเป็า้หมาย

ใช่�รว่มืกับัหุ่นยนต์ 
Bee-Bot 	สำรู้�างบรู้รู้ยากาศึ
การู้เรู้ียนรู้้�พััฒนาการู้คิ้ดให�เด็กๆ

-49-กลับสู่สารบัญ
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ประกอบดวยส่ือการ
เรียนการสอน

4 สวน
ดังน้ีกิิจกิรรม

ประสบ
กิารณ์์

กิิจกิรรม
สร้างสรรค์์

กิิจกิรรมเสรี
เล่่นตามมุม

กิิจกิรรม
เกิม

กิารศึึกิษา

สูตรลับ
ความอร�อย

-ซื่อสัตย�-
หน�าแล�ง

     ของโอชินโอชา
-ขยัน-

สะพาน
สานใจ
-แบ�งป�น- เพ�่อนรัก

บ�าน รก
-สติป�ญญา-

  วันว��นว��น
  ของส�งโต
-ความรู�-
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ชุุดส่�อนักคิดแก้ปัญหาพาเล่า รีอ้ง เล่น เต้น รี้คิ้ด

1
นิทานแลืะเพัลืงชวนคืิด

การืเรืียนร้ื�บนฐาน 
ขีองคุณธิรืรืม

     นกัคิดที�มคีุณธิรืรืม

2
สมืุดร้�คืิด

การืเรืียนร้ื�จิากเงื�อนไขี

   นกัเช้ื�อมโยงความร้ื�ส้่ช้ีวิต

4
เกมืนักคืิด

การืเรืียนร้ื�ด�วยการื
คิดเช้ิงรืะบบ

นกัคิดที�ร้ื�รือบและร้ื�ล่ก

3
กิจักรรมืท�ายเลื่มื

การืเรีืยนร้ื�บนฐาน 
ขีองสุนทรืียศาสตร์ื

นกัรืิเรืิ�มผ้�สรื�างสรืรืค์

เรียีนร้ี�ผ่า่นการีเล่่นในร้ีปแบบเกมการีศึกึษา 
สอนให้เ้ด็็ก LD เรีียนร้ี้เรี่�องทิิศทิาง สัญลัักษณ์์ 
การีเปรีียบเทีิยบ การีจััด็กลั่�ม แลัะการีแยกแยะ
ข้้อมล้ั ป้พ่ื้�นฐานการีเรีียนร้ี้ด้็านการีคิิด็

ฝึกึกรีะบวนการีคิิด็ผ่�านงานศลิัปะ 
แลัะสารีะทีิ�คิวรีเรียีนร้ีทั้ิ�ง 4 สารีะ

ฝึกึซ้ำำายำาทิวน การีคิิด็แก้ปญัห้าแลัะ
ปลั้กฝึงัคิ่ณ์ธรีรีมไปพื้รี้อมๆ กัน 

เรีียนร้ี้เรี่�องรีาวผ่�านบทิเพื้ลัง ฝึกึให้้
เด็็กเรีียนร้ี้จัังห้วะ คิวบคิ่มการี
เคิล่ั�อนไห้ว ส่�อคิวามคิิด็จักการีใช้้
รี�างกายปรีะกอบจัังห้วะด็นตรีี

ระดับัอนุบัาลื

เหตุ:
1. วัตถึุดิบทำาอาหารืที�ล้กมงักรืไมร้่ื�จัิกมาก่อน
2. มะรืะขีม
แก�ป็ญัหา:  
หาส้ตรืลับคลายความขีมขีองมะรืะ
คุณธิรืรืม:  
การืไมแ่อบใช้�ผงวิเศษลดความขีม

เหตุ:
สะพานพงั ขี�ามฝึั� งไป็หาอาหารืไมไ่ด�
แก�ป็ญัหา:  
ช้่วยกันหาขีองมาซึ่่อมสะพาน
คุณธิรืรืม:  
แบ่งป็นัด�วยการืเสียสละอุป็กรืณ์มาซึ่่อมสะพาน

เหตุ:
บ�านรืก
แก�ป็ญัหา:  
ทำาความสะอาดบ�าน
คุณธิรืรืม:  
การืใช้�ป็ญัญาอย่างถึ้ก
ต�องในการืดำาเนนิชี้วิต
คือ ให�อภัยและรืับผดิ
ช้อบต่อสิ�งที�ทำา

เหตุ:
แหวนขีองสิงโตหาย
แก�ป็ญัหา:  
หาแหวนในกล่องขีองขีวัญโดย 
ไมแ่กะกล่อง

คุณธิรืรืม:  
การืใช้�หลักความนา่จิะเป็น็และ
การืช้ั�งตามอัตรืาส่วน

เหตุ: หน�าแล�งมาเยือน
แก�ป็ญัหา:  ตักนา้ใส่ตุ่มเพื�อใช้�ในหน�าแล�ง
คุณธิรืรืม:  ความขีี�เกียจินำามาซึ่่�งป็ญัหา

  1
เพัลืงชวนร�อง 
ชวนเต�น 
เรืียนร้ื�เรืื�องรืาวผา่นบทเพลง ฝึกึให�เด็ก
เรืียนร้ื�จัิงหวะ ควบคุมการืเคลื�อนไหว 
สื�อความคิดจิากการืใช้�ร่ืางกาย
ป็รืะกอบจัิงหวะและดนตรืี

ดาวน์โหลดฟรี เมื่ อซื้อชุุดนิทานความคิด

 2
นิทานชวนคืิด 
เสรมิืสร�างทักษะ
กระบัวนการคืิด
หนงัสือนทิานเล่มใหญ่สีสวยสดใส ออกแบบ
เนื�อหาเพื�อเสรืิมสรื�างให�เด็กร้ื�จัิกแก�ป็ญัหา
อย่างเป็น็รืะบบ ป็ลก้ฝึงัคุณธิรืรืมและเสรืิม
สรื�างความร้ื�ตามหลักป็รืัช้ญาเศรืษฐกิจิพอ
เพียง

2.1  นิทานชวนคืิด 
นทิานส่งเสริืมการืคิดตามหลักป็รืัช้ญาขีอง
เศรืษฐกิจิพอเพียง เผช้ิญ คิดแยกแยะ 
แจิกแจิง หาร้ืป็แบบและจุิดรื่วม วางแผน  
แก�ป็ญัหาตามลำาดับขีั�นตอน

กลับสู่สารบัญ



<-- ตัวอยา่งกิจกรรม

แบ่งจิำานวนคุกกี�ให�สัตว์ 3 ตัวเท่าๆ กัน โดย
ผา่นการืจัิบวางจิรืิง และยังบ้รืณาการืสารืะที�
ควรืเรืียนร้ื�เขี�ากับคุณธิรืรืมเรืื�องการืแบ่งป็นั
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- มีกิจกรีรีมท้ัายเล่มใหเ้ด็กได้ลงม่อทัำา -

ชุุดส่�อนักคิดแก้ปัญหาพาเล่า รีอ้ง เล่น เต้น รี้คิ้ด

2.2  กิจักรรมืท�ายเลื่มื (นิทาน)

มกิีจิกรืรืมท�ายเล่มให�เด็กได�ลงมอืออกแบบ
สรื�างสรืรืค์ช้ิ�นงาน ส่งเสริืมให�เล่นเป็น็กลุ่ม เพื�อให� 
        เกิดการืเรืียนร้ื�รื่วมกัน และนำาความร้ื�มา 
                 ป็รืะยุกต์ใช้� ในบรืิบทอื�นๆ

ชวนสร�าง
ใช้�อุป็กรืณ์ต่างๆ มาสรื�างสรืรืค์จินออกมาเป็น็
ช้ิ�นงาน ได�เรีืยนร้ื�การืแจิกแจิง วางแผน และ
ลำาดับขีั�นตอนการืสรื�างช้ิ�นงาน ก่อให�เกิดการื
คิดริืเรืิ�มสิ�งใหม่ๆ

ชวนเลื่น 
ฝึกึการืเล่นเป็น็กลุ่มจิะก่อให�เกิดการืเรืียนร้ื� 
การืป็รืับตัว  การือย้่รื่วมกันกับผ้�อื�น 

ชวนคืิดต่อยอด
ต่อยอดจิากการืป็รัืบป็รุืงแก�ไขีช้ิ�นงานเพื�อ
ป็รืะยุกต์ใช้�ในบริืบทต่างๆ

ฝึกึการืจิำาแนก แยกแยะ
ป็รืะเภทตามบัตรืโจิทย์ที�
กำาหนดให� โดยการืสังเกตจิาก
ภาพ หรืือจิากขี�อมล้ที�ตนเองมี
อย้่แล�วเบื�องต�น

บัตรีโจทย์

บัตรีเล่น

 4 
เกมืนักคืิด 
เรยีนร้ผ้า่นการเล่น ป้พื�นฐานการคิดในร้ปแบบเกมการศกึษา 

พัฒนาทักษะการืคิดอย่างเป็น็รืะบบ ต่อยอดส้่การืเตรืียม 
ความพรื�อมการืเรืียน Coding ร้ื�จัิกและทำาความเขี�าใจิกติกา 
 เพื�อเรืียนร้ื�การืยอมรืับเหตุผล และเงื�อนไขีอื�นๆ

  3
สมืุดร้�คืิด
ฝึึกกระบวนการคิดผา่นงานศลิปะ
และสาระที�ควรเรยีนร้ทั้�ง 4 สาระ

ฝึกึ ซึ่้า ย้า ทวน การืคิดแก�ป็ญัหาและ
ป็ล้กฝึงัคุณธิรืรืมไป็พรื�อมๆ กัน ด�วย
การืสื�อความคิดผา่นงานศลิป็ะในแบบ
ต่างๆ เช่้น วาด ฉีก ตัด ป็ะ เป็น็ต�น

-เกมกลุ่มขีองหน้อย้่ไหน-

กลับสู่สารบัญ



ระบุปัญหา หาทาง
แก้ปัญหา

ลำดับขั้นตอน
       

ทดสอบ

แก้ไข
ข้อผิดพลาด

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

สะท้อน
การเรียนรู้

ชุด
สื่อ

กิจ
กรรม

สื่่�อกิจิกิรรม  
(เกิมกิระดาษ)

สื่มุดบัันทึึกิความคดิ (สื่ำหรับัเด็กิ) ค่�มอ่จัดกิารกิารเรียนร่� (สื่ำหรับัคร่)
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 สนุกุสนุานุกับการจััดการเรียนุร้�โดยใช้�เกม
เป็น็ุฐานุ Game-based Learning แป็ลง
แนุวคิิดนุามธรรมเป็น็ุร้ป็ธรรม สร�างแรง
จ้ังใจั และให้�เด็กมส่ีวนุร่วมในุการเรียนุร้� 
ทำำาให้�การเรียนุร้�เป็น็ุไป็อย่างมคีิวามห้มาย 
ทำำาให้�เกิดเป็น็ุองค์ิคิวามร้�ทีำ� “คิงทำนุ” เด็ก
เข้�าใจั เห้น็ุภาพ เช่้�อมโยงกับช้ีวิตจัริงได� 
พร�อมพัฒนุาทัำกษะแห้ง่ศตวรรษทีำ� 21  
เด็กจึังสามารถนุำาคิวามร้�และทัำกษะไป็
ป็ระยุกต์ใช้�ในุช้ีวิตและการทำำางานุอย่างมี
ป็ระสิทำธภิาพ

ออกแบับัเพืั�อการจััดการเรยีน
  การสอนในห�องเรยีน
         คร้บถ้วนัตัิ�งแต่ิการ้ร้ะบุปญัหา การ้สืร้้างปร้ะสืบการ้ณ์ 
            การ้เรี้ยนัร้้้ด้้วยการ้ลงมืิอปฏิิบัติิ ไปจนัถ้ง 
            การ้สืะท้ี่อนัคิด้และการ้ปร้ะเมิินัผ่ล

ชุุดส่่อ CT in Action ปรีะกอบด้วย

เริ�มิต้นกิจำกรรมิด้วย 
สี่ถิ่านการณ์ 
ช่วนคิัด

แลกเปล่�ยนเร่ยนร้้
แนวคิัดในการ 
แก้ปัญหาพฒันาแนวคิัด	 

การแก้ปัญหา	 
ทดสี่อบการแก้ปัญหา 
และทำาการแก้ไขี 
ขีอ้ผิิดพลาด

หาทางแก้ปัญหา
คัร้และเด็กรว่มิกัน

อภิปรายถึิ่ง 
ปัญหาท่�พบ	

แนวทางการแก้ไขี	
และการพฒันา 
วิธุ์ก่ารแก้ปัญหา

ชุุดส่�อกิจกรีรีม CT in Action
ระดับัป้ระถมืศึึกษา

คำาถามเพ่่อบันทึก

สมืุดบัันทึกคืวามืคืิด

เป็น็เสมอืนค้่มอืการืเรีืยนขีองผ้�เรืียน ที�นำาเรืียนโดยเรืิ�มจิากสถึานการืณ์ที�ท�าทาย ช้วนให�ผ้�เรืียน “คิิด”   

เพื�อทำาการืแก�ป็ญัหาต่าง ๆ พรื�อมบอกวิธิกีารืเล่นเกม และคำาถึามช้วนคิด ช้วนแก�ป็ญัหาแบบเป็น็ขีั�น 

เป็น็ตอน ผา่นการืเขีียนบันท่กร่อ่งร่อย่การ่เร่ยี่นร้่� เพื่่�อสะท้�อนคิวามคิิด แนวคิิด วิธีกีาร่แก�ปัญัหา  

ขีองตนเอง เป็น็สมดุที�บันท่กเรืื�องรืาวและเส�นทางการืเรืียนร้ื�ขีองผ้�เรีืยน จินเหน็เป็น็ผลลัพธิก์ารืเรีืยนร้ื�  

รืวบรืวมเป็น็ portfolio ให�กับผ้�เรืียน

สถานการีณ์ท้าทาย

กติการีการีเล่นเกม

ระบุรอ่งรอยการคิดเพ่ือแก้ปัญหาติามสถานการณ์ท่ีกำาหนด

กลับสู่สารบัญ
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ชุุดส่�อกิจกรีรีม CT in Action

สืำ�อกิจักรรมืเกมืกระดาษ
ใช้�ควบค้่กับสมดุบันท่กความคิด  

เป็น็เครืื�องมอืให�ผ้�เรืียนลงมอืป็ฏิิบัติ

จิากสถึานการืณ์ วางแผน 

ในสมดุบันท่กความคิดแล�วทดลอง 

ลองผดิลองถึ้กในการืแก�ป็ญัหา 

จิากการืลงมอืป็ฏิิบัติจิรืิงผา่นเกม

กรืะดาษนี� เพื�อค�นหาว่าแนวคิด  

วิธิกีารื ขีั�นตอนขีองตนเองนั�น  

จิะสามารืถึแก�ป็ญัหาได�หรืือไม่

ช่่วยคืร้ในการจััดการเรยีนการสอน
ในทุกขั�นตอนด�วย     คื้่มืือการจััดการเรยีนร้� 

เป็น็ผ้�ช้่วยคร้ืในการืจัิดกิจิกรืรืมตามลำาดับ ขีั�นนำา ขีั�นสอน และขีั�นสรุืป็  
ช้่วยคร้ืในการืตั�งคำาถึามเพื�อกรืะตุ�นการืเรืียนร้ื� และกรืะบวนการืคิดให�กับเด็ก 

ในรืะหว่างการืจัิดกิจิกรืรืม พรื�อมแนวคำาตอบในสมดุบันท่กความคิด  

และเกณฑ์์ป็รืะเมนิการืเรีืยนร้ื�ขีองนกัเรืียน

  รืะบุตัวช้ี�วัด

  รืะบุความสามารืถึในการืเรีืยนร้ื�

  รืะบุจุิดป็รืะสงค์การืเรีืยนร้ื�

  รืะบุสารืะสำาคัญ (ช้่วยให�คร้ืเขี�าถ่ึงแนวคิดคำานวณ 

  มากยิ�งขี่�น)

  รืะบุขีั�นตอนการืจัิดกิจิกรืรืม (นำา สอน สรุืป็)

  รืะบุเกณฑ์์การืป็รืะเมนิ

  รืะบุแนวคำาตอบโจิทยส์ถึานการืณ์

ส่�อเพ่� อการีปรีะเมิน ชุว่ยเหล่อ และเตรียีมความพรีอ้มปฐมวัย 

ชุดแบับัฝึึกเตรยีมืคืวามืพัร�อมืทางการเรยีนร้�
คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1773 และ BE1775
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดแบับัฝึึกัเติรยีมคุวามพรอ้มกัารเรยีนรู ้(6 เล่้ม)  9030001 1,124

  แบบทดสอบทักษะทางการืเรืียนร้ื�: แบบท้ดสอบก่่อนฝึกึ่ 174

  แบบฝึกึเตรีืยมความพรื�อมการืเรืียนร้ื� เล่่ม 1: ด้านก่ารจำำา ก่ารจำำาแนก่ภาพท้างสายตา 194

  แบบฝึกึเตรืียมความพรื�อมการืเรีืยนร้ื� เล่่ม 2: ด้านก่ารจำำา ก่ารจำำาแนก่ท้างก่ารฟังัแล่ะก่ารเรยีงล่ำาดับ 194

  แบบฝึกึเตรีืยมความพรื�อมการืเรืียนร้ื� เล่่ม 3: ด้านทิ้ศท้าง แล่ะก่ารจัำดก่ล่่่มสมัพนัธ์ ์ 194

  แบบฝึกึเตรีืยมความพรื�อมการืเรืียนร้ื� เล่่ม 4: ด้านกิ่จำก่รรมสก่สมัพนัธ์ฯ์  194

  แบบทดสอบความพรื�อมทางการืเรีืยนร้ื�: แบบท้ดสอบหลั่งฝึกึ่ 174

ชุด CD-ROM เกมืเตรยีมืคืวามืพัร�อมื
คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE0490
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีด CD-ROM เกัมเติรยีมคุวามพรอ้ม  4080001 1,600

  CD-ROM เกมเตรีืยมความพรื�อม แผ่น่ที้� 1: เก่มจำำาแนก่ภาพ 200

  CD-ROM เกมเตรีืยมความพรื�อม แผ่น่ที้� 2: เก่มจำำาแนก่พยัญชนะ 200

  CD-ROM เกมเตรีืยมความพรื�อม แผ่น่ที้� 3: เก่มก่ารฟังั 200

  CD-ROM เกมเตรีืยมความพรื�อม แผ่น่ที้� 4: เก่มทิ้ศท้าง 200

  CD-ROM เกมเตรีืยมความพรื�อม แผ่น่ที้� 5: เก่มก่ารจัำดก่ล่่่มสมัพนัธ์ ์ 200

  CD-ROM เกมเตรีืยมความพรื�อม แผ่น่ที้� 6: เก่มก่ารเรยีงล่ำาดับ 200

  CD-ROM เกมเตรีืยมความพรื�อม แผ่น่ที้� 7: เก่มจำำานวนแล่ะตัวเล่ข 200

  CD-ROM เกมเตรีืยมความพรื�อม แผ่น่ที้� 8: เก่มก่ารเปรยีบเที้ยบ 200

ชุด Kid’s kit สืำ�อเพืั�อพััฒนาทักษะการเรยีนร้�ด�วยศิึลืป้ะ
คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1776
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดส่�อเพ่�อพฒันาทักัษะกัารเรยีนรูด้้วยศลิ้ปะ Kid’s kit  4035001 237 

  สื�อเพื�อพัฒนาทักษะการืเรืียนร้ื�ด�วยศลิป็ะ Kid’s kit เล่่ม 1 79

  สื�อเพื�อพัฒนาทักษะการืเรืียนร้ื�ด�วยศลิป็ะ Kid’s kit เล่่ม 2  79

  สื�อเพื�อพัฒนาทักษะการืเรืียนร้ื�ด�วยศลิป็ะ Kid’s kit เล่่ม 3 79

ใบสัื่�งซื้่�อ
กลับสู่สารบัญ
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ชุดนิทานผสานอักษร
คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1781
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดนิทานผัสานอักัษร  4021001 3,582

  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑: ก่ ถ ภ ฎ ฏ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๒: ข ช  199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๓: บ ป ษ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๔: ง ท้ ห 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๕: พ ฟั ฬ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๖: น ม ฉ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๗: ผ่ ฝึ ย 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๘ :ฃ ซ ฑ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๙ :ค ฅ ศ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๐: ด ต 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๑: จำ ฐ ธ์ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๒: ว ร ล่ ส 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๓: อ ฮ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๔: ฆ ฑ ม 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๕: ฌ ถ ม 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๖: ญ ถ บ 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๗: ฒ ต ม 199
  นทิานผสานอักษรื เล่่ม ๑๘: ณ ถ น 199 

ชุดสืำ�อสอนอ่านเขียนในร้ป้แบับับััตรภาพับััตรคืำา
ชุุดบัติรภาพคุณสมบัติิและราคาตรีงกับบัญชุ ีข รหสั BN0203 
ชุุดบัติรภาพฐานกรณ์และบัติรสัมผััสคุณสมบัติิและราคาตรีงกับบัญชุ ีข รหสั BE1782
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ส่�อฐานกัรณ์สอนอ่านเขยีน : ชุีด SMART LIP (BIG BOX)  9191004 4,980

 2 ส่�อสอนอ่านเขยีนในรูปแบับับัตัิรภาพ บัตัิรคุำา ชุีดบัตัิรภาพ  4191004 350

 3 ส่�อสอนอ่านเขยีนในรูปแบับับัตัิรภาพ บัตัิรคุำา ชุีดบัตัิรภาพฐานกัรณ์  4191003 400

 4 ส่�อสอนอ่านเขยีนในรูปแบับับัตัิรภาพ บัตัิรคุำา ชุีดบัตัิรสัมผัสัพยญัชีนะ สระ วรรณยุกัต์ิ  4191002 400

ชุดกิจักรรมืเตรยีมืคืวามืพัร�อมืเพืั�อพััฒนาทักษะการอ่านแลืะการเขียน
คุณสมบัติิและราคาตรีงกับบัญชุ ีข รหสั BE1777
คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1775
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดกิัจำกัรรมเติรยีมคุวามพรอ้มเพ่�อพฒันาทักัษะกัารอ่านแล้ะกัารเขยีน 1-10  4031006 1,800

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน เรยีนร้พ้ยัญชนะ เล่่ม 1 180
  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน เรยีนร้พ้ยัญชนะ เล่่ม 2 180
  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน เรยีนร้พ้ยัญชนะ เล่่ม 3  180
  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน เรยีนร้ส้ระเสยีงยาว 180
  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน เรยีนร้ส้ระเสยีงสั�น 180
  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน เรยีนร้ก้่ารผ่นัอัก่ษรส้ง 180
   หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน เรยีนร้ก้่ารผ่นัอัก่ษรก่ล่าง  180
  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน เรยีนร้ก้่ารผ่นัอัก่ษรตำา  180
  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบท้ดสอบก่่อนเรยีน 180
  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบท้ดสอบหลั่งเรยีน 180

IDEA KIT  ชุดโคืรงสร�างพืั�นฐานบั้รณาการคืวามืคืิดสร�างสรรคื์
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 IDEA KIT 580 pcs+ ชุีดโคุรงสรา้งพ่�นฐานบูัรณากัารคุวามคิุดสรา้งสรรค์ุ  4811004 4,800

 2 IDEA KIT 630 pcs+ ชุีดโคุรงสรา้งพ่�นฐานบูัรณากัารคุวามคิุดสรา้งสรรค์ุ   4811001 7,110

  IDEA KIT 4,980

  IDEA PLUS 2,130

ส่�อส่งเสรีมิการีเรียีนรี้เ้พ่� อพัฒนาการีอ่าน และการีเขียน  

ชุดป้ระเมืินแลืะพััฒนาทักษะ อ่านเก่ง เขียนดี
คุณสมบัติิและราคาตรีงกับบัญชุ ีข รหสั BE1777
คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1775
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดประเมนิแล้ะพฒันาทักัษะ อ่านเก่ัง เขยีนดี 1-14  4031011 2,520

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่อ่านเก่่ง 1: เรยีนร้พ้ยัญชนะ สระ วรรณย่ก่ต์  180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่อ่านเก่่ง 2: ก่ารอ่านเปน็คำา  180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่อ่านเก่่ง 3: ก่ารอ่านสะก่ดคำา 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่อ่านเก่่ง 4: ก่ารอ่านคล่่อง 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่อ่านเก่่ง 5: ก่ารอ่านจัำบใจำความ 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบประเมินก่ารอ่าน สำาหรบันกั่เรยีน 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบประเมินก่ารอ่าน สำาหรบัผ่้ป้ระเมิน 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่เขียนดี 1: ก่ารเขียนพยัญชนะ สระ วรรณย่ก่ต์ 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่เขียนดี 2: ก่ารเขียนเปน็คำา 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่เขียนดี 3: ก่ารเขียนสะก่ดคำา 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่เขียนดี 4: ก่ารเขียนวลี่ ประโยค 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบฝึกึ่เขียนดี 5: ก่ารเขียนเร่�องราว 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบประเมินก่ารเขียน สำาหรบันกั่เรยีน 180

  หนงัสือแบบฝึกึทักษะการือ่านการืเขีียน แบบประเมินก่ารเขียน สำาหรบัผ่้ป้ระเมิน 180

ชุดแบับัฝึึกฐานกรณ์สอนอ่านเขียน
ชุุดแบบฝึึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1776
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดแบับัฝึึกัฐานกัรณ์สอนอ่าน 1 (4 เล่้ม)  9031008 406

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนอ่าน 1 เล่่ม 1: ฝึกึ่ประสมสระ 84

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนอ่าน 1 เล่่ม 2: ฝึกึ่ผ่นัวรรณย่ก่ต์ 74

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนอ่าน 1 เล่่ม 3: เรยีนร้ตั้วสะก่ด 174

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนอ่าน 1 เล่่ม 4: เรยีนร้ค้ำาควบก่ล่ำา แล่ะอัก่ษรนำา 74
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ชุดแบับัฝึึกฐานกรณ์สอนอ่านเขียน
ชุุดแบบฝึึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1772
ชุุดแบบฝึึกฐานกรณ์สอนเขีียน 1  คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1771
ชุุดแบบประเมินฐานกรณ์สอนอ่านเขีียน คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1771
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 2 ชุีดแบับัฝึึกัฐานกัรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่้ม)  9031009 402

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนอ่าน 2 เล่่ม 1 เร่�องสั�นมาตรา ก่.ก่า 164

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนอ่าน 2 เล่่ม 2 เร่�องสั�นมาตราตัวสะก่ด 94

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนอ่าน 2 เล่่ม 3 เร่�องสั�นคำาควบก่ล่ำา แล่ะอัก่ษรนำา 144

 3 ชุีดแบับัฝึึกัฐานกัรณ์สอนเขยีน 1 (3 เล่้ม)  9031010 440

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนเขีียน 1 เล่่ม 1 ฝึกึ่ลี่ล่าม่อ 13 เสน้ 100

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนเขีียน 1 เล่่ม 2 ฝึกึ่เขียนพยัญชนะ 180

  แบบฝึกึฐานกรืณ์สอนเขีียน 1 เล่่ม 3 ฝึกึ่เขียนสระ แล่ะวรรณย่ก่ต์ 160

 4 ชุีดแบับัประเมนิฐานกัรณ์สอนอ่านเขยีน  (2 เล่้ม)  9031017 200

  แบบป็รืะเมนิการือ่านและการืเขีียน: สำาหรบัคร้ 100

  แบบป็รืะเมนิการือ่านและการืเขีียน: สำาหรบันกั่เรยีน 100

ชุด CD-ROM เกมืการอ่านการเขียน
คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE0492
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 CD-ROM เก่มก่ารเขียน 1 ก่ารเขียนพยัญชนะ สระ วรรณย่ก่ต์     4181007 400

 2 CD-ROM เก่มก่ารเขียน 2 ก่ารเขียนคำา ประโยคแล่ะเร่�องราว   4181008 400

 3 CD-ROM เก่มก่ารอ่าน 1 ก่ารอ่านพยัญชนะ สระ วรรณย่ก่ต์  4181009 400

 4 CD-ROM เก่มก่ารอ่าน 2 ก่ารอ่านคำา  4181010 400

 5 CD-ROM เก่มก่ารอ่าน 3 ก่ารอ่านข้อความแล่ะก่ารอ่านจัำบใจำความสำาคัญ  4181011 400

 6 CD-ROM กิ่จำก่รรมสหสมัพนัธ์ ์  4181012 400

 7 CD-ROM อ่านเรยีนเขียนคล่่อง: ร้จั้ำก่คำา จำำาตัวสะก่ด   4181013 400

ชุดแบับัฝึึกอ่านเขียนกับัลืุงฮ้ก
คุณสมบัติิและราคาตรีงกับบัญชุ ีข รหสั BE1776
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดแบับัฝึึกัอ่านเขยีนกัับัลุ้งฮููกั (A+) (4 เล่้ม)  4031005 1,020

  แบบฝึกึอ่านเขีียนกับลุงฮ้ก เล่่ม 1: ร้จั้ำก่พยัญชนะ 170

  แบบฝึกึอ่านเขีียนกับลุงฮ้ก เล่่ม 2: ร้จั้ำก่สระ วรรณย่ก่ต์ 170

  แบบฝึกึอ่านเขีียนกับลุงฮ้ก เล่่ม 3: ก่ารประสมคำา 170

  แบบฝึกึอ่านเขีียนกับลุงฮ้ก เล่่ม 4: ก่ารอ่าน ก่ารเขียนวลี่ ประโยค 170

  แบบฝึกึอ่านเขีียนกับลุงฮ้ก เล่่ม 5: ก่ารอ่านคล่่อง เขียนคล่่อง 170

  แบบฝึกึอ่านเขีียนกับลุงฮ้ก เล่่ม 6: ก่ารอ่านจัำบใจำความ แล่ะก่ารเขียนอยา่งสรา้งสรรค์  170

หนังสืำอฝึึกทักษะเตรยีมืคืวามืพัร�อมืก่อนการเรยีน ลืากเสำ�นหัดคืัด ก-ฮ 
คุณสมบัติิและราคาตรีงกับบัญชุ ีข รหสั BE1776
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 หันังส่อฝึกึัทักัษะเติรยีมคุวามพรอ้มก่ัอนกัารเรยีน ล้ากัเส้นหัดัคัุด กั-ฮู  4030004 100

LD การเรยีนร้�ที�แตกต่าง
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 LD กัารเรยีนรูที้�แติกัต่ิาง  4030003 390

การเรยีนรวมื INCLUSIVE EDUCATION
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 กัารเรยีนรวม INCLUSIVE EDUCATION  4010004 390
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ส่�อส่งเสรีมิการีเรียีนรี้เ้พ่� อพัฒนาการีคิดคำานวณ 

ชุดแบับัฝึึกบัวกลืบัคืณ้หารผ่านหลืักเมื็ดนับั
หนังสือแบบฝึึก คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1852 
ชุุดหลักเม็ดนับแสดงจำำานวน คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1838
CD ROM คณิติศาสติรกั์บหลักเม็ดนับ คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE0492
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดบัวกัล้บัคุณูหัารผัา่นหัลั้กัเมด็นับั (A+) เร่�องที� 1จำำานวนแล้ะตัิวเล้ข (5 เล่้ม)  9036015 800

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 1 จิำานวนและตัวเลขี เล่ม 1 160

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 1 จิำานวนและตัวเลขี เล่ม 2 140         

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 1 จิำานวนและตัวเลขี เล่ม 3 140

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 1 จิำานวนและตัวเลขี เล่ม 4 180

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 1 จิำานวนและตัวเลขี เล่ม 5 180

 2 ชุีดบัวกัล้บัคุณูหัารผัา่นหัลั้กัเมด็นับั (A+) เร่�องที� 2 กัารบัวกัแล้ะโจำทยป์ัญหัา (3 เล่้ม)  9036016 440

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 2 การืบวกและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 1 120

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 2 การืบวกและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 2 180

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 2 การืบวกและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 3 140

 3 ชุีดบัวกัล้บัคุณูหัารผัา่นหัลั้กัเมด็นับั (A+) เร่�องที� 3 กัารล้บัแล้ะโจำทยป์ัญหัา (3 เล่้ม)  9036017 420

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 3 การืลบและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 1 120

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 3 การืลบและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 2 150

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 3 การืลบและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 3 150

 4 ชุีดบัวกัล้บัคุณูหัารผัา่นหัลั้กัเมด็นับั (A+) เร่�องที� 4 กัารคุณูแล้ะโจำทยป์ัญหัา (3 เล่้ม)  9036018 500

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 4 การืค้ณและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 1 160

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 4 การืค้ณและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 2 160

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 4 การืค้ณและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 3 180

 5 ชุีดบัวกัล้บัคุณูหัารผัา่นหัลั้กัเมด็นับั(A+) เร่�องที� 5 กัารหัารแล้ะโจำทยปั์ญหัา (3 เล่้ม)  9036019 540

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 5 การืหารืและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 1 180

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 5 การืหารืและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 2 180

  แบบฝึกึบวกลบคณ้หารืผา่นหลักเมด็นบั (A+) เรืื�องที� 5 การืหารืและโจิทย์ป็ญัหา เล่ม 3  180

 6 ส่�อกัารเรยีนกัารสอน ชุีด หัลั้กัเมด็นับัแสดงจำำานวน  9196001 1,350

 7 CD ROM คุณิติศาสติรกั์ับัหัลั้กัเมด็นับั (A+)  4186001 400

ชุด Kid’s kit สืำ�อเพืั�อพััฒนาทักษะการเรยีนร้�ด�วยศิึลืป้ะ
คุณสมบัติิสอดคล้องบัญชุ ีข รหสั BE1776
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดส่�อเพ่�อพฒันาทักัษะกัารเรยีนรูด้้วยศลิ้ปะ Kid’s kit  4035001 237

  สื�อเพื�อพัฒนาทักษะการืเรืียนร้ื�ด�วยศลิป็ะ Kid’s kit เล่ม 1 79

  สื�อเพื�อพัฒนาทักษะการืเรืียนร้ื�ด�วยศลิป็ะ Kid’s kit เล่ม 2 79

  สื�อเพื�อพัฒนาทักษะการืเรืียนร้ื�ด�วยศลิป็ะ Kid’s kit เล่ม 3 79

ชุดสืำ�อกิจักรรมืสนุกโคื�ด สนุกคืิด
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

  สนุกัโคุ้ด สนุกัคิุด - เร่�องราวเกีั�ยวกัับัตัิวเด็กั

 1 สื�อแผนที� สนกุโค�ด สนกุคิด - เรืื�องรืาวเกี�ยวกับตัวเด็ก  4139025 850

 2 สื�อบัตรืกิจิกรืรืม สนกุโค�ด สนกุคิด - เรืื�องรืาวเกี�ยวกับตัวเด็ก  4139029 550

 3 สื�อบัตรืและตารืางวางคำาสั�ง สนกุโค�ด สนกุคิด - เรืื�องรืาวเกี�ยวตัวเด็ก  4139033 190

  สนุกัโคุ้ด สนุกัคิุด - เร่�องราวเกีั�ยวกัับับุัคุคุล้แล้ะสถานที�แวดล้้อมเด็กั

 4 สื�อแผนที� สนกุโค�ด สนกุคิด - เรืื�องรืาวเกี�ยวกับบุคคลและสถึานที�แวดล�อมเด็ก  4139026 850

 5 สื�อบัตรืกิจิกรืรืม สนกุโค�ด สนกุคิด - เรืื�องรืาวเกี�ยวกับบุคคลและสถึานที�แวดล�อมเด็ก  4139030 550

 6 สื�อบัตรืและตารืางวางคำาสั�ง สนกุโค�ด สนกุคิด - เรืื�องรืาวเกี�ยวกับบุคคลและสถึานที�แวดล�อมเด็ก 4139034 190

  สนุกัโคุ้ด สนุกัคิุด - ธรรมชีาติิรอบัตัิว

 7 สื�อแผนที� สนกุโค�ด สนกุคิด - ธิรืรืมช้าติรือบตัว  4139027 850

 8 สื�อบัตรืกิจิกรืรืม สนกุโค�ด สนกุคิด - ธิรืรืมช้าติรือบตัว  4139031 550

 9 สื�อบัตรืและตารืางวางคำาสั�ง สนกุโค�ด สนกุคิด - ธิรืรืมช้าติรือบตัว  4139035 190

  สนุกัโคุ้ด สนุกัคิุด - สิ�งต่ิาง ๆ รอบัตัิวเด็กั

 10 สื�อแผนที� สนกุโค�ด สนกุคิด - สิ�งต่าง ๆ รือบตัวเด็ก  4139028 850

 11 สื�อบัตรืกิจิกรืรืม สนกุโค�ด สนกุคิด - สิ�งต่าง ๆ รือบตัวเด็ก  4139032 550

 12 สื�อบัตรืและตารืางวางคำาสั�ง สนกุโค�ด สนกุคิด - สิ�งต่าง ๆ รือบตัวเด็ก  4139036 190

ชุดสืำ�อนักคืิดแก�ป้ัญหาพัาเลื่า ร�อง เลื่น เต�น ร้�คืิด 
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ชุีดส่�อนักัคิุดแก้ัปัญหัาพาเล่้า รอ้ง เล่้น เต้ิน รูคิุ้ด   4010002 5,155

  ชุ้ดสื�อนทิานช้วนคิด: ส้ตรลั่บความอรอ่ย 595

  ชุ้ดสื�อนทิานช้วนคิด: เพัื�อนรู้ัก	บ�านรู้ก 595

  ชุ้ดสื�อนทิานช้วนคิด: สะพานสานใจำ 595

  ชุ้ดสื�อนทิานช้วนคิด: วันว่่นว่่นของสงิโต 595

  ชุ้ดสื�อนทิานช้วนคิด: หนา้แล้่งของโอชินโอชา 595

  สมดุร้ื�คิด เล่ม ค่ณธ์รรม 115

  สมดุร้ื�คิด เล่ม ความร้ ้ 115

  สื�อกิจิกรืรืม เก่มนกั่คิด 1,950

 2 ชุีดสมดุรูคิุ้ด 2 เล่้ม  4021003 230

  ชุ้ดสมดุร้ื�คิด เล่ม ค่ณธ์รรม 115

  ชุ้ดสมดุร้ื�คิด เล่ม ความร้ ้ 115

สืำ�อกิจักรรมื CT in Action 
ลำาด้บ                                                            ช่ื�อสินิค้า  ร่ห้ส้สินิค้า ร่าคา  จำานิวนิ ร่วม่เงินิ

 1 ส่�อกิัจำกัรรม CT in Action   4018008 280

  สื�อกิจิกรืรืม CT in Action 155

  สมดุบันท่กความคิด CT in Action 125

 2 คุู่มอ่กัารจัำดกัารเรยีนรู ้CT in Action   4148008 300

กลับสู่สารบัญ



สื่่�อและกระบวนการสื่อน
 เรืียงลำาดับการืสอนจิากง่ายไป็ยาก
 สอนด�วยวิธิ ีMultisensory
 นำาเสนอป็รืะเด็นสำาคัญขีองเรืื�องก่อนสอน ใช้�คำาสั�งที�สั�น ช้ัดเจิน 

เขี�าใจิง่าย และทวนคำาสั�งก่อนลงมอืป็ฏิิบัติ
 ป็รืับร้ืป็แบบสื�อการืเรืียนการืสอนให�เหมาะสม เช้่น 

ใช้�เทคนคิสีนำาสายตา ภาพป็รืะกอบที�ช้ัดเจิน

แสด้งคิวามืสามืาร่ถ
 หาจุิดเด่นและความสามารืถึพิเศษขีองเด็ก และเป็ดิโอกาสให�

พัฒนาอย่างเต็มศกัยภาพ
 ใช้�แรืงจ้ิงใจิเช้ิงบวกอย่างสมำาเสมอ เช้่น ช้มเช้ย จิะทำาให�เด็กมี

กำาลังใจิและพยายามมากขี่�น

สิ�งแวด้ลื�อมื
 จัิดการืเรีืยนการืสอนที�เป็ดิโอกาสให�เด็กได�ลงมอืป็ฏิิบัติ
 ส่งเสรืิมให�เด็กได�เรืียนและเล่นพรื�อมกับเพื�อน
 จัิดห�องเรืียนให�เอื�อต่อการืเรืียนร้ื�และหลีกเลี�ยงการื 

 รืบกวนที�จิะทำาให�เด็กเสียสมาธิิ
 สรื�างบรืรืยากาศความสุขี   สนกุสนาน ในห�องเรืียน
 ให�ความช่้วยเหลือและให�เวลาเด็กมากขี่�น

การจััดห�องเรยีนเด็ก LD ด�วย 3ส
เด็ก	LD	มีการู้เรู้ียนรู้้�ท่ีี่แตักต่ัางจัากเด็กอ่ืนๆ	เที่ค้นิค้ท่ีี่ใช่�จึังแตักต่ัางกันไป้ 
ค้รู้้แลืะผู้้�ป้กค้รู้องค้วรู้มีค้วามเข�าใจัถึูงค้วามแตักต่ัางของเด็ก	การู้จััดรู้้ป้แบบ 
การู้เรู้ียนการู้สำอนท่ีี่เหมาะสำมจัะช่ว่ยพััฒนาทัี่กษะการู้อ่าน	เขียน	หรืู้อค้ำานวณ 

ให�มีพััฒนาการู้ดีขึ�นตัามลืำาดับ

มืาจััดห�องเรยีนให�เด็ก LD กันเถอะ

อ่าน
เขียน
คำานวณ

LD กับปัญหา

กลับสู่สารบัญ
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