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ทั้งหมด
ที่ครูกำลังตามหา

สแกนเพื่อชมตัวอยางสื่อ
ครบทุกกลุมสาระฯ ทุกระดับชั้น

ดาวนโหลดกิจกรรม   Active Learning
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียน

ดาวนโหลดคลัง   สื่อประกอบการสอน

ชมตัวอยางสื่อดิจิทัลทั้งในรูปแบบ
 3D Audio และคลิปวิดีโอ

คลิกดูรายการหนังสือ และสื่อฯ ทั้งหมด 
พรอมชมตัวอยางแบบเต็มเลม 
ในรูปแบบ   e-Book

3D

สอนงายขึ้น สนุกขึ้น กระตุนผูเรียนไดดีขึ้น

แตใชเวลาในการเตรียมสอน...นอยลง

QR
CODE

http://bit.ly/3F7nQoc


เพราะ 

Active Learning

แนวทางการสอน กระบวนการเรียนรู
ตามแนว Active Learning

แผนการสอน กิจกรรมสมรรถนะยอย

กิจกรรม
ประเมินสมรรถนะ

การวัดและประเมินผล

พรอมใหครูดาวนโหลดแลวนำไปปรับใช ไดเลยทันที

กระตุ�นผู�เรียนได�ดีด�วย
สื่อดิจิทัลในบทเรียน

สอดคลองกับเนื้อหาในหนาหนังสือเรียน ละเอียด
ตรงตามตัวชี้วัด ชวยครูวางแนวทางการสอน
ไดตลอดปการศึกษา

• แผนการจัดการเรียนรู 
• คูมือครู 
• ใบงาน
• PowerPoint
• Audio
• Interactive Software
• ขอสอบ และเฉลย

ปลดล็อคภาระครู
ด�วยคลังสื่อประกอบการสอน

กิจกรรม Active Learning
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู�เรียน

แลวการสอนแบบ 
Active Learning 
ก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป

ออกแบบมา ครบ จบกระบวนการเพื่อชวยใหครูสามารถ
วางแนวทางการสอนในรูปแบบ Active Learning
ทั้ง วางแผน-สอน-กิจกรรม-ประเมิน ตอบโจทยผูเรียน
เพราะไดทั้งสมรรถนะตามเปาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด ตามนโยบาย สพฐ.

 Learning

 Learningคือสุดยอดการเรียนรู เพื่อไปสู

หมดกังวลในการสอน เพราะตัวชวยทั้งหมดอยูตรงนี้แลว ดวยสื่อฯ และนวัตกรรมจากเรา 
สอดคลองตามนโยบายของ สพฐ. มีใหครบทุกกลุมสาระฯ ทุกระดับชั้น 
พรอมใหครูดาวนโหลดไปใช ไดเลยทันที

สนุกสนานไปกับสื่อดิจิทัลที่สอดคลองกับพฤติกรรม
การเรียนรูของเด็ก ๆ ในยุคนี้ เพียงสแกน QR Code 
ในหนาหนังสือเรียน ก็จะพบกับสื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ 
ชวยใหเขาใจงาย ทั้ง Interactive 3D คลิปวิดีโอ หรือ Audio

ตรวจสอบรายการและราคาหนังสอืท้ังหมดไดงาย ๆ
กับ e-ใบสัง่ซ้ือ ท่ีรวบรวมรายการสือ่ฯ ท้ังหมด 
จากเรามาไวใหแลว และยังสามารถคลกิดูตวัอยางสือ่ฯ 
แบบเตม็ ๆ เลม ในรปูแบบ e-Book ไดอกีดวย สะดวก 
สบาย คนหางาย ไมตองเสยีเวลากับการคนหาหนังสอื
เปนเลมอีกตอไป

เข�าถึงง�าย แค�ปลายนิ้วคลิก 
ในรูปแบบของ e-Book

สมรรถนะ



กับสุดยอดนวัตกรรม ดิลิทัลแพลตฟอร�ม

e-Book ท่ีไมธรรมดา เพราะมาพรอมสือ่สนับสนุน
การสอนแบบจัดเตม็ อาทิ สือ่ในรูปแบบ 3D ไฟลเสยีง
สำเนียงเจาของภาษา แนวทางคำถามสำหรบักระตุนความคดิ
แบบฝกชวยผูเรียนใหเกิดความชำนาญในบทเรียน

คลิปวิดีโอ สรุปให ไดใจความ กระชับใน 20 นาที
ชวยครูอธิบายในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว แบงคลิปลงลึก
ออกเปนรายคาบเรียน ใหครูเลือกใช ไดงาย สะดวก 
และสรางความนาสนใจไดดี

n-LearnAksorn

www.aksorn.com/aksornonlearn

ครบเคร�่องมือช�วยสอนของครู
จะหาอะไรก็ง�าย จะโหลดอะไรก็ครบ เพราะเรารวบรวมทั้งหมด

มาไว�ให�ครูในหน�าเดียวกันนี้แล�ว

หน�าเดียว…จบ

กิจกรรม 
Active Learing

คลังสื่อประกอบการสอน ตัวอย�างหนังสือ 
ฉบับเต็มเล�ม ในรูปแบบ e-Book

ตัวอย�างสื่อดิจ�ทัลที่อยู�ในหนังสือ

กิจกรรม Active Learning
เพ�่อพัฒนาสมรรถนะผู�เร�ยน

อยากรู�รายละเอียดเพ��มเติม คลิก

ภาษาไทย คณิตศาสตร ว�ทยาศาสตรฯ

สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย คณิตศาสตร ว�ทยาศาสตรฯ สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ

สรางทุกชั้นเร�ยน ใหกลายเปนชั้นนำ

NEW!! NEW!! NEW!! 

หร�อสแกน QR Code

https://bit.ly/3FrkDkc
https://bit.ly/3DDeT5w
https://bit.ly/3DFfofa
https://bit.ly/3DCZQc0
https://bit.ly/3FktQdX
https://bit.ly/3znY6Rk
https://bit.ly/3WcWX8U
https://bit.ly/3FxHQAW
https://bit.ly/3FoQ7ap
https://bit.ly/3zqtQFr
https://bit.ly/3SKYIHJ
https://bit.ly/3sBEKEm
https://bit.ly/3sJtwh7
https://bit.ly/3TD4oVj


ศพด.

ประถมฯ มัธยมฯ ต�น

English Program

ภาษาไทย

สุขศึกษาและพลศีกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�ฯ สังคมศึกษาฯ

มัธยมฯ ต�น

ภาษาไทย

สุขศึกษาและพลศีกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�ฯ สังคมศึกษาฯ

มัธยมฯ ปลาย

หยิบมือถือ…แลว

สแกน
เพื่อพบกับกองทัพ

สื่อดิจิทัลชวยสอน
ครบ จบ ใน QR Code เดียว
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ป.6ป.4

ประถมฯ

ศพด. อนุบาล

ปฐมวัย
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https://bit.ly/3fcvtQh
https://bit.ly/3NgYIxH
https://bit.ly/3gRHOJW
https://bit.ly/3zLQ70P
https://bit.ly/3NcV4Fl
https://bit.ly/3TKUVeJ
https://bit.ly/3SKO2bK
https://bit.ly/3DFSeFB
https://bit.ly/3gPg0Ga
https://bit.ly/3FlJZQp
https://bit.ly/3gNW5HF
https://bit.ly/3NfOv4D
https://bit.ly/3DFiRud
https://bit.ly/3FpaS5J
https://bit.ly/3NfZwTR
https://bit.ly/3gQAiza
https://bit.ly/3zr5ED0
https://bit.ly/3SIVVie
https://bit.ly/3FmJQfx
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4 5 6ตรวจสอบเงื่อนไข และ นโยบาย

ความปลอดภัย กด ตกลง 

คลิก รับทราบและยอมรับ  

จากนั้น คลิก ลงทะเบียน

ระบบจะสงขอมูลไปยังอีเมล

ของทานเพื่อยืนยันตัวตน 

คลิก ยืนยันอีเมล

หลังจากคลิกยืนยันอีเมล

จะเปดหนา login ใหทาน

โดยอตัโนมตั ิคลกิ เขาสูระบบ

และใชงานไดทันที

1

3

2เขาไปที่ www.aksorn.com

กดเมนู บัญช�อักษร คลิก เขาสูระบบ

หรือสแกน

เลอืก สมคัรสมาช�ก และกรอกขอมลู

ใหครบถวนพรอมตัง้รหสัผาน 

(โดยรหสัผานตองมอียางนอย 6 หลัก

ประกอบดวยตวัหนงัสอืภาษาองักฤษ 

หร�อ ตวัเลขกไ็ด) 

เลือกประเภทผู ใชงาน  

คร ูหรอื ผูปกครอง/นกัเร�ยน

และ เลือกโรงเรียน
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บรษิทั อกัษร เอด็ดเูคชัน่ จำกดั (มหาชน) หน่ึงในบรษัิท

ทีไ่ดรบัการคดัเลอืกใหเปน Thailand’s Best Managed 

Companies 2022 จาก ดีลอยท ไพรเวท ที่ปรึกษา

ดานธุรกิจระดับโลก แสดงถึงมาตรฐานการบริหาร

จัดการองคกรที่ดี ทามกลางสถานการณการแพร

ระบาดของโควิด-19
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