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UPDATE
สินค้าใหม่

Code To Learn

การจัดรหัสสมองเด็ก เพื่อสร้างกระบวนการคิด เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ให้สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ

การคิดเชิงค�านวณ*




ประเทศไทย 4.0

ยุคที่เน้นการสร้างให้
เยาวชนไทยสามารถ
‘ค่ด แก้ปญหา
และออกแบบนวัตกรรมเองได้
การปฏิรูปการศึกษาเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะท�าให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า
เด็กและเยาวชนต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมต่อ
การด�าเนินชีวิต และตลาดแรงงานในโลก
อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งผล
กระทบต่อการใช้ขีวิตและการท�างาน
การพัฒนาคนจึงต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยน
จาก
แรงงานฝีมือทั่วไป สู่การเป็น “นวัตกร”
ฉะนั้น การส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้และท�า
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา ถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญ เปรียบ
เสมือนการจ�าลองเหตุการณ์ให้ผู้เรียนได้
ลองลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบ (Design Process) และใช้
เครื่องมือพื้นฐานเฉพาะด้านได้อย่างถูก
ต้องและปลอดภัย ตลอดจนสามารถน�า
เทคโนโลยี แนวคิดวิทยาการคอมพิวเตอร์
และวิทยาการค�านวณมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง น�าไปสู่พื้นฐานการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นในอนาคต

บริษัท อักษร เนกซ์ จ�ากัด
497 ถนนบอนด์สตรีท
ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2622 2999
แฟกซ์. 0 2622 1311-8

ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล


 

หัวใจหลัก
วิทยาการ
คำานวณ
การรู้เท่าทันสื่อ
และข่าวสาร

 



*สแกนเพ�่ออานขอมูล
การคิดเชิงค�านวณ
Computational thinking

วิทยาการคำานวณ วิชาเพื่อคนรุ่นใหม่
เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2560-2579)

วิทยาการคํานวณมิไดจาํ กัดอยูแ คการเขียนโปรแกรมเทานัน
้
แตเปนการสอนใหเด็กมีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห
แกปญหาไดอยางเปนระบบและสรางสรรค
สามารถน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อักษร เนกซ พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐาน

ด้านกระบวนการคิดขั้นสูง รวมถึงการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน
ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการค�านวณ
ยกระดับ Digital Literacy และสมรรถนะผู้เรียน ให้สามารถออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ของตนเองได้ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
กิจกรรม ตามแนวคิด Active Learning ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกการ
คิดขั้นสูง และการใช้เทคโนโลยีมาถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปธรรม
สามารถบูรณาการความรู้จากวิชาอื่นๆ มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อให้เด็กไทย
สามารถ “คิดเองได้ ทําเองเปน สร้างสรรคนวัตกรรม” ได้เป็นของตนเอง
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Code To Learn กระบวนการคิดสู่การเรียนรู้...ตลอดชีวิต

คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และวางแผน และใช้เหตุผล
อย่างมีระบบ อย่างมีตรรกะ

สร้
า
งองค์
พัฒนา
กระบวนการ

ความรู้

คิดสร้างสรรค์ ได้ด้วยตนเอง

2 การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิต

การน�าทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน บูรณาการ
กับความรู้ในสาระวิชาต่างๆ และเทคโนโลยี
มา “ใช้” ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรม โดยเน้นฝึกทักษะการแก้ปัญหา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (STEM/STEAM
Education)

สร้าง
สรรค์

ประเมิน
วิเคราะห์
นำไปใช้
เข้าใจ
จำ

1 ปูพื้นฐานด้าน
กระบวนการคิด

พัฒนากระบวนการคิดระดับ
พื้นฐานให้แข็งแรง ตลอดจน
เสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
สร้าง
สรรค์
ประเมิน
วิเคราะห์

นำไปใช้

เข้าใจ
จำ

ประเมิน
วิเคราะห์
นำไปใช้
เข้าใจ
จำ

3 พัฒนาพื้นฐานวิทยาการ
คอมพิวเตอรและวิทยาการ
ค�านวณ

มุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทักษะการ
คิดขั้นสูง (HOT) และการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking Skill) สู่
การเรียน Coding เพื่อการใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

4 โครงงานสร้างสรรคด้าน
วิศวกรรมหุ่นยนต และระบบ
อัตโนมัติเพื่อคุณภาพชีวิต

การน�าความรู้และทักษะการคิดขั้นสูง
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชิ้นงานผ่าน
โครงงานในรูปแบบ Project-based
หรือ Problem-based Learning
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีิวิตของตนเอง
ชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศสู่
ประเทศไทย 4.0

ประเมิน
วิเคราะห์
นำไปใช้
เข้าใจ
จำ

การเรียนรู้ในห้องเรียนเกิดขื้นได้จากหลากหลาย
ช่องทาง เช่น จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การใช้
เทคโนโลยี และจากประสบการณ์ที่ผู้สอนน�าเสนอ ผู้สอน
จะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศและสถาณการณ์การเรียนรู้ให้
กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการ
สอน ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้เหมาะสม
Aksorn NEX เราพัฒนาและสรรหาสื่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้คุณครูผู้สอนได้เลือก
ใช้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
(Meaningful Learning) ทั้งในและนอกห้องเรียน
ตามกระบวนการการเรียนรู้จากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับ
สูงสุดของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ Bloom’s
Taxonomy

จากความคิดในจินตนาการ
ผานการลงมือปฏิบัติ
สรางสรรคเปนชิ้นงาน

ชื่อสินค้า: IDEA KIT ชุดโครงสร้างพื้นฐาน
บูรณาการความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบ:

โครงสร้างพลาสติก

ระดับชั้น:

ปฐมวัย-ประถมศึกษา

ทักษะที่ ได้: การคิดสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์และแก้ปญหา
ทักษะทางสังคม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านส�าหรับปฐมวัย

ชุดโครงสร้างพืน้ ฐานเสริมสร้างจินตนาการ บูรณาการ
ความคิดสร้างสรรค์ผา่ นการเชือ่ มจุดต่อเส้น สามารถต่อ
ประกอบโครงสร้างขึน้ เป็นรูปร่าง 2 มิติ
ไปจนถึงรูปทรง 3 มิติ เกิดเป็นชิน้ งาน
ตามจินตนาการอันแสนสนุก
วิดีโอแนะนำาการใช้

IDEA KIT ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
โดยน�ามาต่อเป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปทรงต่างๆ หรือน�ามา
ต่อเป็นสื่อประกอบการเล่านิทานเพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่น่าสนุกในห้องเรียน

วิดีโอตัวอย่างสื่อ
ประกอบการสอน
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ให้ IDEA KIT ช่วยครูสร้างห้องเรียนที่สนุกสนาน
และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ตามแนวคิด Active Learning
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ชุดส�่อ IDEA KIT ประกอบดวย
1. โครงสรางพ�้นฐาน

IDEA KIT ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโครงสร้าง
พลาสติกชนิดแบนขนาดสั้นและยาว แหวน นอตหลายขนาด สร้างจากพลาสติก
คุณภาพสูง ยืดหยุ่นทว่าแข็งแรงและคงทน สีสวยสด สามารถต่อประกอบเป็นอะไรก็ได้
ตามจินตนาการ มีสองรุ่นคือ IDEA KIT 580+ และ IDEA KIT 630+

2. บัตรกิจกรรม Creative Idea Cards
ช่วยครูจัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเสริมความเข้าใจเรื่องโครงสร้าง
และต่อยอดไอเดียให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

Creative
Idea
Cards
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3. ตารางเชื่อมโยงกิจกรรม IDEA KIT กับตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ตารางตัวอย่างกิจกรรมที่เชื่อมโยง
ชิ้นงาน IDEA KIT กับบทเรียนและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร/ระดับชั้น
ที่ครูสามารถน�าไปเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ได้ในหลาก
หลายวิชา

ดาวน์โหลด .PDF
ตารางเชื่อมโยงกิจกรรม
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร

ตารางเชื่อมโยงก่จกรรม IDEA KIT กับตัวชี�วัดตามหลักส้ตร

นรู้

ฉลาดเรีย
T
H
IG
R
B
อ
่
ื
ส
บ
ั
ก
ใช้ร่วม

งเรียนด้วย
ต่อยอดการเรียนรู้ในห้อ รกิจกรรม
บัต
แบบฝึก BRIGHT พร้อม
s
BRIGHT Activity Card น
ฐา
เพื่อพัฒนาสมองและพื้น คิด
าร
การเรียนรู้ด้านกระบวนก
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ชุดสื่อ BRIGHT
สามารถชมรายละเอียด
ได้ที่ี่หน้า 10
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ชื่อสินค้า: BRIGHT ฉลาดเรียนรู้
รูปแบบ:

ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ
กระบวนการคิด ผ่านแนวคิด BBL และ CBL

ระดับชั้น:

ปฐมวัย-ประถมศึกษา 8 ชุด 8 ช่วงวัย
ระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ป และ 4-6 ป
ระดับประถมศึกษา อายุ 5-7 ป / 6-8 ป /
7-9 ป / 8-10 ป / 9-11 ป และ 10-12 ป

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู (ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้และกระบวนการคิด ผ่านแนวคิด Brain-based
Learning และ Creativity-based Learning)

ทักษะที่ ได้: การคิดเชิงตรรกะ / การเรียงล�าดับ
การคิดเชื่อมโยง / การเปรียบเทียบ
การให้เหตุผล

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กใน
แต่ละช่วงวัย ช่วยสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียน
และส่งเสริมทักษะการคิดต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่
สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง
สร้างพื้นฐานทางการเรียนรู้ กระตุ้นพัฒนาการตามวัย
ฝึกให้ผู้เรียนได้ความรู้ตามล�าดับของ Bloom’s
Taxonomy จากง่ายไปสู่ยาก จากขั้นพื้นฐาน
ไปสู่ขั้นสูง
ปูพนื้ ฐานด้านทักษะการคิดเชิงตรรกะและสร้างสรรค์
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้เชิงคณิตศาสตร์
ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ (ส�าหรับเด็กปฐมวัย)
ด้วยการต่อชุดโครงสร้างIDEA KIT

BRIGHT ฉลาดเร�ยนรู 1 ชุด ประกอบดวย
1. แบบฝก BRIGHT ฉลาดเร�ยนรู

2. บัตรกิจกรรมฉลาดเร�ยนรู
BRIGHT Activity Cards 3 ชุด
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áµ‹ÅÐÇÑÂ

ªØ´ºÑµÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ©ÅÒ´àÃÕÂ¹ÃÙŒ BRIGHT Activity Card
áº‹§à»š¹ 3 »ÃÐàÀ·

ÊÓËÃÑ
º
ÍÒÂØ 4-6 »‚

ÊÓËÃÑ
º
ÍÒÂØ 4-6 »‚

ºÑµÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ
ªØ´©ÅÒ´ÃÙŒ

ºÑµÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ
ªØ´©ÅÒ´¤Ô´

½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹
ÁÒ»ÃÐÂØ¡µ áÅÐÅ§Á×Í»¯ÔºÑµÔ
ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¨ÃÔ§ ¾ÃŒÍÁ¤Ó¶ÒÁ
µ‹ÍÂÍ´¡ÃÐµØŒ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´
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½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕÃÐºº
ÁÕ¢Ñé¹ÁÕµÍ¹ áÅÐà»š¹àËµØà»š¹¼Å
¾ÃŒÍÁ¤Ó¶ÒÁµ‹ÍÂÍ´¡ÃÐµØŒ¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´

ÊÓËÃÑ
º
ÍÒÂØ 4-6 »‚

ºÑµÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ
ªØ´©ÅÒ´àª×Íè ÁâÂ§

½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´àª×èÍÁâÂ§¨Ò¡
¤ÇÒÁÃÙŒ ã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§ æ ¾ÃŒÍÁ
¤Ó¶ÒÁµ‹ÍÂÍ´¡ÃÐµØŒ¹¡ÃÐºÇ¹
¡ÒÃ¤Ô´

แบบฝกพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย ให้ได้ความรู้ตาม

ระดับของ Bloom’s Taxonomy: จํา เขาใจ นําไปใช
วิเคราะห ประเมินคา สรางสรรค โดยเริ่มจากระดับง่าย
(จ�า) ไปสู่ระดับสูง (สร้างสรรค์)

โจที่ย์พื่ัฒนากระบวนการค่ด

ภาพื่ประกอบสีสันสวยงาม
เสร่มสร้างจ่นตนาการที่างการเรียนร้้
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เชื่อมโยงกับชุดบัตรก่จกรรมฉลาดร้้
BRIGHT Activity Cards

บัตรกิจกรรม BRIGHT Activity Cards ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิด

สร้างสรรค์ IDEA KIT หลังจากที่ได้ฝึกสมองและร่างกายจากการท�าแบบฝึกหัดมาแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่
จ�าเป็นส�าหรับชีวิตประจ�าวัน โดยน�าความรู้ที่ได้เรียนมาปฏิบัติ ชุดบัตรกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ชุดฉลาดรู้ ตอความคิด…เติมความรู

ฝกท้ักษะความรู้พื้นฐาน ปัระยุกต์และลงมือปัฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง พร้อมโจทย์คา� ถามที่ช่วยต่อยอด
กระตุ้นกระบวนการคิดของเด็ก

ชุดฉลาดคิด ไอเดียสรางสรรค…จัดตรรกะความคิด

ฝกท้ักษะการคิดอยางเปันระบบ มีขั้นตอนและ
เป็นเหตุเป็นผล พร้อมโจทย์คา� ถามที่ช่วยต่อยอด
กระตุ้นกระบวนการคิดของเด็ก

ชุดฉลาดเชื่อมโยง มิติสัมพันธ…สรางสรรค
กระบวนการคิด

ฝกท้ักษะการคิดเชื่อมโยงจากความรู้ในเรื่องต่างๆ
พร้อมโจทย์คา� ถามที่ช่วยต่อยอด กระตุ้นกระบวนการ
คิดของเด็ก

สร้างพื้นฐาน
ใช้ร่วมกับชุดโครง ร้างสรรค์ IDEA KIT
ิดส
งพื้นฐานบูรณาการ ค์
บูรณาการความค
รร
ะใช้ควบคู่กับชุดโครงสร้า
างส
ียนรู้ เหมาะที่จ
เร
าด
ล
ฉ
T
างที่เด็กจะได้ลงมือสร้าย
H
ร้
ส
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BR
ค
โ
์
อ
่
ื
ส
รณ
ด
ชุ
ก
ป
ุ
อ
อ
่
ื
ส
น
็
เป
EA KIT ซึ่ง
วยพัฒนาทางด้านร่างก
ช่
าร
ก
น
็
เป
ความคิดสร้างสรรค์ ID
บ
ั
ร
้
ด
ไ
่
ี
ท
ม
รร
ก
บัตรกิจ
ชิ้นงานด้วยตนเอง ตาม
์ และฝึกสมาธิ
ณ
ม
าร
อ
น
า
้
ด
ใจ
ต
จิ
น
า
้
ด
(กล้ามเนื้อมือ)
EA KIT ได้ที่ี่หน้า 6
ID
ฯ
อ
่
สื
ด
ชุ
ด
ย
อี
ะเ
ยล
รา
สามารถชม
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3. คูมือครู แนะนําการใชงานชุดส�่อฯ (ไฟล์ดิจิทัลส�าหรับดาวน์โหลด)

มีการประเม่นผู้ลโดย
ใช้เกณ์ฑ์คะแนน
(Scoring Rubrics)
เพื่ื่ออธ์่บายความ
สัมฤที่ธ์่์ผู้ล
ของผู้้้เรียน

เฉลยฉบับสมบ้รณ์์
พื่ร้อมให้ดาวน์โหลด
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ชื่อสินค้า: BRAIN UP ฉลาดคิด พิชิตปญหา
รูปแบบ:

ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ
กระบวนการคิด ผ่านแนวคิด BBL และ CBL

ระดับชั้น:

ปฐมวัย-ประถมศึกษา 8 ชุด 8 ช่วงวัย
ระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ป และ 4-6 ป
ระดับประถมศึกษา อายุ 5-7 ป / 6-8 ป /
7-9 ป / 8-10 ป / 9-11 ป และ 10-12 ป

ทักษะที่ ได้: การคิดเชิงค�านวณ
การให้เหตุผล
การคิดเชื่อมโยงและการแก้ปญหา

พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ
ดวยแบบฝก BrainUp ฉลาดคิด พ�ชิตป�ญหา ชุดสื่อแบบฝึก
คณิตศาสตร์พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา และ
คิดสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking) ซึ่งเป็นแนวคิดและพื้นฐานส�าคัญใน
การเรียนรูว้ ชิ าวิทยาการค�านวณในระดับชัน้ ประถมศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

กระบวนการคิดเชิงคํานวณ
Computational Thinking

การแบงยอยปญหา
(Decomposition)

แบงปญหาหรื อสิ่งตางๆ
ออกเปนสวนๆ เพื่อใหงายตอ
การแกปญหานั้น

การคิดเชิงนามธรรม
(Abstraction)

การเขาใจรูปแบบ

การออกแบบขั้นตอน
(Algorithm Design)

(Pattern Recognition)

หารูปแบบหรื อลักษณะสิ่งตางๆ
ที่มักเกิดขึ้นเหมือนๆ กัน

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking)
มีรูปแบบโจทย์ปัญหาหลากหลายให้ครู้ผู้สอนเลือกใช้
เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันและ
สิ่งรอบตัว
ช่วยพัฒนาการคิดขั้นสูงตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม
(Bloom’s Taxonomy)
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
พร้อมเกณฑ์การประเมินกระบวนการคิด อ�านวยความ
สะดวกกับครูผู้สอน
แบบฝึกสีสันสดใส เข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจของเด็ก
พร้อมประกาศนียบัตรส�าหรับเด็กท้ายเล่ม เป็น Portfolio
ผลงานการเรียนรู้ประจ�าปี สร้างความภูมิใจให้กับเด็ก

มองและระบุปญหาหลักหรื อ
สิ่งที่จําเปนได

ออกแบบลําดับขั้นตอนของ
การแกปญหา

UP เชื่อมโยงก

กและบัตรกิจกรรมจาก
ฝึ
บ
บ
ยแ
ว
้
ด
น
ย
รี
งเ
อ
้
ห
ใน
Learning ผ่านกิจกรรม ดส�่อฯ IDEA KIT ที่เปดโอกาสให้เด็กได้คิด
e
iv
ct
A
ด
ิ
วค
แน
าม
ต
้
รู
น
้างสรรค์ด้วย ชุ
สร
ม
สร้างสรรค์การเรีย
รร
ก
จ
ิ
ก
าร
าก
ณ
ร
ู
บ
้
รู
เรียน
ไหว
ชุดส�่อฯ BRIGHT ฉลาด ลงาน ตลอดจนได้พัฒนาด้านร่างกาย (เคลื่อน
์ผ
แสดงออกและสร้างสรรค รมณ์ และด้านสังคมด้วยการท�างานร่วมกัน
็นต้น) ด้านอา
กล้ามเนื้อ มิติสัมพันธ์ เป
ด็กได้ฝึกคิดและ
เ
้
ให
p
U
in
ra
B
ก
ฝึ
บ
บ
น
ฝึกซ�้าย�้าทวน ด้วยแ
เพิ่มประสิทธิภาพกับการ ามแบบกระบวนการคิดเชิงค�านวณเพื่อเป็นพื้นฐา
ต
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ับประถมศึกษาต่อไป
ด
ส�าคัญในการเรียนรู้ในระ

และ BRAIN
BRIGHT, IDEA KIT

บ

ู้หลากหลายรูปแบ

ผ่านการเรียนร
ารเรียนรู้รอบด้าน
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ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีประส�ทธิภาพไปกับ BrainUp
การแก้ป�ญหาอย่างเปนลําดับขั้นตอน

แลวถาจะสรางรูปนี้เด็ก ๆ
ตองทาอยางไร
ใหเด็ก ๆ ลองจัดลาดับขั้นตอน
การวาดรูป โดยการใสตัวเลข
ลงในชองวางตามลาดับ
เริ่มตนจากเลข 1 ถึง 6

เรียงลําดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก

3

เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ป�ญหา
ในชีว�ตประจําวัน
มีเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการคิดท้ายกิจกรรม

เตร
�ยม
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พร
อม
NT การส
ON ป. อบ
ET 3 แล วัด
ป.6 ะ ควา
มค
ิด

แบบประเมินผล

เสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยด้วย
“ชุดสื่อนักคิดแกปญหา พาเลา รอง เตน เลน รูคิด”
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่

ชื่อสินค้า: ชุดสื่อนักคิดแก้ปญหา พาเล่า ร้อง เล่น
เต้น รู้คิด
รูปแบบ:

ระดับชั้น:

สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัยส่งเสริม
กระบวนการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking)

มุงเนนใหผูเร�ยนเกิดกระบวนการคิดเชิง
คํานวณ (Computational Thinking)

ปฐมวัย

ทักษะที่ ได้: การคิดเชิงค�านวณ
Unplugged Coding
การแก้ปญหาอย่างเป็นระบบ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านส�าหรับปฐมวัย

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้ประสบการณ์ด้านศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว เกม และเรื่องเล่าจากนิทาน จัดการเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย (Sensory Integration)
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ไปสู่พัฒนาการของ
สมองด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ทําไมตองพัฒนากระบวนการ
คิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking) ในเด็กปฐมวัย?
ในโลกยุคดิจิทัล เด็กไม่ควรเป็นแค่ผู้ใช้เทคโนโลยี แต่ควรเป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์ต่อโลก
เจเนอเรชั่น อัลฟา (Generation Alpha*)
จึงต้องมีทักษะในด้านการคิด การแก้ปัญหา การรู้เท่าทัน ต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี
เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์เชื่อมโยงชีวิตจริง
ส่งผลให้พัฒนาไปสู่ความสามารถในด้านต่างๆ (สมรรถนะ)

ความรู้และทักษะ
01

ความสามารถในการจัดการ
กับปัญหาที่เปดกว้าง

02

ความสามารถในการสื่อสาร
และการท�างานกับผู้อื่น
เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายร่วมกัน

putational Thin
m
o
(C
king
/

นักคิด
แก้ป�ญหา

คุณลักษณะ
01

มีความอดทน
มุ่งมั่นในการท�างานที่ยาก

พร้อมตอการ
02
เรียนรู้ การปัรับตัว
มีความอดทน
มีท้ักษะชีวิตท้ี่
อดกลั้นกับสิ่งที่คลุมเครือ
พร้อมตอการ
03
ดํารงอยูในโลก เกิดความมั่นใจในการเผชิญ
อนาคต
และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
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Ò¡

Ò¨

Á¨

·Ò
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§×èÍ

¤

˜Þ Ë

Á¤

การเรียนรู้จากเงื่อนไข

¤ÇÒ

สมุดรูคิด
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2

กิจกรรมทายเลม
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นักคิดท้ี่มีคุณ์ธรรม

3

กิจกรรมเสร�

เลนตามมุม
¤ÇÒÁ¤´Ô
Á
Ã
ÃàÔ ÃÁèÔ
³
Ø ¸Ã
º¹
¤
ªÇ¹¤´Ô µ
¹
Ò
Í‹ ÂÍ °Ò¹
Ò
¹° »Œ Þ
´¨
˜ Ë
Ò¡
ª
Ò
Ç
¡
Ë
¹
˜
á
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»
Œ¡ Þ
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Ò
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¤ÇÒÁ
¤´Ô Ã
ÅÓ´ àÔ ÃÁÔè º
ºÑ
ÇÒ§á¼ ¡ÒÃ
¹
áÂ¡á ¡Ò

กิจกรรม
ประสบ
การณ

ºº
ÃÙ ³

การเรียนรู้บนฐาน
ของคุณธรรม

ประกอบดวยสือ่ การ
เรียนการสอน
4 สวน
ดังนี้

วน
ำาน
ุด ม
่าส กรร เชิงค
ม่ล กิจ คิด
ให รูจัด การ
น
ยค บว
ช่ว กระ
กิด
นเ
รีย
้ผู้เ
ให

1
นิทานและเพลงชวนคิด

2

ฟ�งนิทานและ
ว�เคราะห
คุณธรรม

3

ทบทวน CT
ดวยเพลง

เชื่อมโยง
ความรูจากนิทาน
ดวยสมุดคิดตาม
4 สาระท่ี่ควรรู

การเร�ยนรู
จากผลงาน
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ส
ชวน

ง
ร ้า

ช ว น เ ล่น
ชว
นต

เกมนักคิด

การเรียนรู้ด้วยการ
คิดเชิงระบบ

นักคิดท้ี่รู้รอบและรู้ลึก

ิ
วนคด
านช
ท
ิ
น

8 วงจรการเร�ยนรู
ผานชุดส�่อ
6
4
ทำกิจกรรม
5
ทายเลม
สะทอน

4

่อ ย

อด

1. เพลงชวนรอง ชวนเตน
เรียนรู้เรื่องราวผ่านบทเพลง ฝึกให้เด็กเรียนรู้จังหวะ ควบคุมการ
เคลื่อนไหว สื่อความคิดจากการใช้ร่างกายประกอบจังหวะและดนตรี

ดาวน์โหลดฟรี
เมื่อซ็ื�อชุดน่ที่านชวนค่ด

2. นิทานชวนคิด เสร�มสรางทักษะกระบวนการคิดเชิงคํานวณ
(Computational Thinking)
หนังสือนิทานเล่มใหญ่สีสวยสดใส ออกแบบเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังคุณธรรม
และเสริมสร้างความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 นิทานชวนคิด

นิทานส่งเสริมการคิดเชิงค�านวณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผชิญ คิดแยกแยะ
แจกแจง หารูปแบบและจุดร่วม วางแผน แก้ปัญหาตามล�าดับขั้นตอน
เหตุ: หน้าแล้งมาเยือน
แกปญหา: ตักนำ�าใส่ตุ่มเพื่ื่อใช้ในหน้าแล้ง
คุณธรรม: ความขี�เกียจนำามาซ็ึ่งปญหา

หนาแลง
ของโอชินโอชา

สูตรลับ
ความอรอย
-ซื่อสัตย-

วันว�นว�น
ของส�งโต

-ขยัน-

-ความรู-

สะพาน
สานใจ

-แบงปนเหตุ:
สะพื่านพื่ัง ข้ามฝง ไปหาอาหารไม่ได้
แกปญหา:
ช่วยกันหาของมาซ็่อมสะพื่าน
คุณธรรม:
แบ่งปนด้วยการเสียสละอุปกรณ์์มาซ็่อมสะพื่าน

เพ�่อนรัก
บาน รก

-สติปญญา-
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เหตุ:
1. วัตถุด่บที่ำาอาหารที่ี่ล้กมังกรไม่ร้จักมาก่อน
2. มะระขม
แกปญหา:
หาส้ตรลับคลายความขมของมะระ
คุณธรรม:
การไม่แอบใช้ผู้งว่เศษลดความขม
เหตุ:
แหวนของส่งโตหาย
แกปญหา:
หาแหวนในกล่อง
ของขวัญโดยไม่แกะ
กล่อง
คุณธรรม:
การใช้หลักความ
น่าจะเปนและการ
เหตุ:
ชั่งตามอัตราส่วน
บ้านรก
แกปญหา:
ที่ำาความสะอาดบ้าน
คุณธรรม:
การใช้ปญญาอย่างถ้กต้อง
ในการดำาเน่นชีว่ตคือ ให้
อภัยและรับผู้่ดชอบต่อส่่ง
ที่ี่ที่ำา

2.2 กิจกรรมท้ายเล่ม (นิทาน)
มีกิจกรรมท้ายเล่มให้เด็กได้ลงมือออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส่งเสริมให้เล่นเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ

มีกิจกรรมทายเลมใหเด็กไดลงมือทํา

ชวนเลน ฝึกการเล่นเป็นกลุ่มจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การปรับตัว
ชวนสร้าง ใช้อุปกรณ์ต่างๆ มาสร้าง การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
สรรค์จนออกมาเป็นชิ้นงาน ได้เรียนรู้
การแจกแจง วางแผน และล�าดับขั้น
ตอนการสร้างชิ้นงาน ก่อให้เกิดการ
คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ชวนคิดตอยอด ต่อยอดจากการ
ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเพื่อประยุกต์ใช้
ในบริบทต่างๆ

ตัวอยางการแจกแจง ความรู ทักษะ และทัศนคติ/คุณลักษณะ
ผานกระบวนการ Computational Thinking ในกิจกรรมทายเลม

กิจกรมชวนสราง
คําชี้แจง ให้เด็กใช้อุปกรณ์ต่างๆ มา
สร้างสะพานในรูปแบบของตนเอง ท�าให้
เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์จนออกมา
เป็นชิ้นงาน
กระบวนการ CT

ความรู

ทักษะ

ทัศนคติ คุณคา

Logic การท�านายและวิเคราะห์

การอธิบายเหตุผลการท�านายจากการ
วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตขิ องวัตถุแต่ละอย่าง

ประเมินความถูกต้องในการจะจัด
กระท�ากับวัตถุ

จินตนาการล�าดับขั้นตอน

Algorithms สร้างตามขั้นตอน

การแจกแจงแผนและล�าดับงานตามแผน

การสร้างงานตามขั้นตอน

พยายามที่จะท�าให้ถูกต้อง

Decomposition
การแจกแจงเป็นส่วนๆ

ระบุแต่ละส่วนและหาความสัมพันธ์

สร้างเรื่องราวจากสิ่งที่สร้าง

มุ่งมั่นอดทนในการทบทวนสิ่งที่ท�า

Pattern หาจุดร่วม

จัดกลุ่มแยกประเภทตามคุณสมบัติ

จัดประเภท

Abstraction ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออก

Debugging หาปัญหาและแก้ไข

ทดสอบสิ่งที่สร้าง

ความเพียรพยายาม ใส่ใจ

Evaluation ตัดสินใจ

ระบุสงิ่ ทีท่ า� งานได้จริงและการประยุกต์ใช้

ประเมินผล

ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ
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3. สมุดรูคิด
ฝกกระบวนการคิดผานงานศิลปะ
และสาระที่ควรเร�ยนรูทั้ง 4 สาระ

ฝึก ซ�้า ย�้า ทวน การคิดแก้ปัญหาและ
ปลูกฝังคุณธรรมไปพร้อมๆ กัน ด้วย
การสื่อความคิดผ่านงานศิลปในแบบ
ต่างๆ เช่น วาด ฉีก ตัด ปะ เป็นต้น

<- ตัวอยางกิจกรรม

แบ่งจ�านวนคุกกี้ให้สัตว์ 3 ตัวเท่าๆ
กัน โดยผ่านการจับวางจริง
และยังบูรณาการสาระที่ควรเรียนรู้เข้า
กับคุณธรรมเรื่องการแบ่งปัน

ท้ายเล่มมีการเชื่อมโยงกิจกรรมกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560
พร้อมประเมินกิจกรรม

ตัวอยางการพัฒนา CT ในสมุดรูคิด
กระบวนการ CT

ความรู

ทักษะ

ทัศนคติ คุณคา

Logic การท�านายและวิเคราะห์

การอธิบายเหตุผลการท�านายจาก
การวิเคราะห์ข้อค�าถาม

ประเมินความถูกต้องในการจะจัด
กระท�ากับวัตถุ

การเข้าใจความหมายเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิต

Decomposition การแจกแจง

ระบุเรื่องราว
แยกแยะลักษณะของตัวเลือก

เปรียบเทียบตัวเลือกแบบต่างๆ
เชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้จากนิทาน
และประสบการณ์เดิม

มุ่งมั่นอดทนในการทบทวนสิ่งที่ท�า

Pattern หาจุดร่วม

หาจุดร่วมของความเป็นไปได้ของตัวเลือก

Abstraction ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออก

Debugging หาปัญหา วิเคราะห์ว่า
ตัวเลือกใดถูกหรือผิด และแก้ไข

ทบทวนความเข้าใจ กลับไปศึกษา
วิเคราะห์จากนิทาน

ความเพียรพยายาม ใส่ใจ

Evaluation ตัดสินใจ

ระบุการตัดสินใจ

เลือกตัวเลือก

ให้ความส�าคัญกับความหมาย
ที่เรียนรู้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ปฏิบัติ
และเรื่องในนิทาน
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4. เกมนักคิด
เร�ยนรูผานการเลนในรูปแบบเกมการศึกษาปูพ�้นฐานการเร�ยน Coding

พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดสู่การเตรียมความพร้อมการเรียน

Coding รูจ้ กั และท�าความเข้าใจกติกา เพือ่ เรียนรูก้ ารยอมรับเหตุผล และเงือ่ นไขอืน่ ๆ

บัตรโจทย

-เกมกลุ่มของหนูอยู่ ไหนฝึกการจ�าแนก แยกแยะประเภท
ตามบัตรโจทย์ที่ก�าหนดให้ โดย
การสังเกตจากภาพ หรือจาก
ข้อมูลที่ตนเองมีอยู่แล้วเบื้องต้น

บัตรเลน

บัตรเสนชัย

-เกมช่วยกันคิดให้ถึงเส้นชัยเรียนรู้สัญลักษณ์จากการตีความหมายจากสิ่งที่เห็นและ
ปฏิบัติตามสัญลักษณ์นั้น เช่น ลิงเคลื่อนไหวเร็วกว่าเต่า
ก็ควรมีจ�านวนการก้าวเดินที่มากกว่า ปูพื้นฐานการเรียน
Coding (แบบ Unplugged Coding)

บัตรเลน

ตัวอยางการพัฒนา CT ในเกมนักคิด: ชวยกันคิดใหถึงเสนชัย
กระบวนการ CT

ความรู

ทักษะ

ทัศนคติ คุณคา

Logic การท�านายและวิเคราะห์

การอธิบายเหตุผลการวิเคราะห์
เงือ่ นไขการเดินทาง

ประเมินความถูกต้องในการเลือก
ค�าตอบที่ถูก หรือผิดจากเงื่อนไข

การเข้าใจคุณค่าจากการตีความหมาย
ที่ใช้จริงในวิถีชีวิต

Decomposition
การแจกแจง

ระบุ แยกแยะตามลักษณะของเงือ่ นไข
จากลักษณะของสัตว์กบั สัญลักษณ์

เปรียบเทียบเงื่อนไขแบบต่างๆ

มุ่งมั่นอดทนในการทบทวนสิ่งที่ท�า

Pattern หาจุดร่วม

หาจุดร่วมของความเป็นไปได้ในการ
ไปให้ถึงเส้นชัยของแต่ละคน
จากการวนซ�้าในเกม

Abstraction ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออก

Debugging วิเคราะห์ว่าเหตุที่ท�าให้
ไปถึงเส้นชัยได้คืออะไร ปัญหาอยู่ที่ใด
และแก้ปัญหา

ทบทวนความเข้าใจ

ความเพียรพยายาม ใส่ใจ

Evaluation ตัดสินใจ

ระบุการตัดสินใจ

ประเมินผลการท�างานของตน

มุ่งมั่นที่จะท�าให้ส�าเร็จ
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การจัดกิจกรรมประจําวันของปฐมวัย
เรียนรู้ผ่านการเล่นในรูปแบบเกมการศึกษา สอนให้เด็กเรียนรูเ้ รือ่ งทิศทาง
สัญลักษณ์ การเปรียบเทียบ การจัดกลุม่ และการแยกแยะข้อมูล ปูพื้นฐาน
การเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง ด้วยบัตรภาพ
บการณ์์/วงกล
ระส
ม

มมมุ
ตา

จง้
างแ
ล
ก

ละจงั หวะ
แ
ว
ไห

รรค์
ส
ง
รา้

5. กิจกรร

มส

4. กจิ กรรมเคลื่อ

น

3. กิจกร
รม

กรรมเสรี/
2. กจิ
เลน

1. กิจกรรมเ

สริ

มปั

ารศกึ ษา

6. กิจ
กรร

กม ก
เ
ม
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สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ�ทธศักราช ๒๕๖๐
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เปัาหมาย
หลักสูตร
การศึกษา

1. ฝึกกระบวนการคิดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. สร้างการคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาบนฐานคุณธรรม
3. เตรียมความพร้อมผ่านสื่อพื้นฐานการรับรู้ทางสมองของเด็ก
ปฐมวัยตามทฤษฎีพหุปัญญา

มาตรฐานคุณ์ลักษณ์ะ
ท้ี่พึงปัระสงค์
จํานวน 12 มาตราฐาน

ปัฐมวัย

นิทาน
ตัวบงชี้

มาตรฐาน
1

พัฒนาการ
ดานรางกาย

พัฒนาการ
ดานอารมณ

ปัระสบการณ์์สําคัญ

1.2) มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี
1.3) รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

2

2.2) ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน

3

3.1) แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

4

4.1) สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะดนตรี
และการเคลื่อนไหว
5.1) ซื่อสัตย์สุจริต

5

5.2) มีความเมตตา กรุณา มีน�้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน
5.3) มีความรับผิดชอบ
6.1) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

6

6.2) มีวินัยในตนเอง
6.3) ประหยัดและพอเพียง

พัฒนาการ
ดานสังคม

7

7.1) ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1) ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระว่างบุคคล

8

8.2) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
8.3) ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

9

9.1) สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
9.2) อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้
10.1) มีความสามารถในการคิดรวบยอด

10

พัฒนาการ
ดานสติปญญา

10.2) มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
10.3) มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

11
12

กิจกรรมท้ายเล่ม

11.1) ท�างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
11.2) แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
12.1) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
12.2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
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สาระท้ี่ควร
เรียนรู้

ชื่อสินค้า: FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้
รูปแบบ:

เกมเพื่อการศึกษา (Educational Game)

ระดับชั้น:

ประถมศึกษาตอนปลายข�้นไป

ทักษะที่ ได้: ทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพ�ยง ประกอบด้วย
การคิดอย่างพอประมาณ
การคิดอย่างมีเหตุผล
การคิดอย่างไม่ประมาท
บนเง�่อนไขความรู้และ
คุณธรรม ก�ากับการคิด
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเร�ยนรู
“FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้” พัฒนาทักษะการคิด
ผานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง ทีช่ ว่ ยให้การสอน
แนวคิดที่เป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ในขณะที่ผู้เรียนได้
ประสบการณ์จริงหรือเสมือนจริง เรียนรู้อย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ

ชุดส�่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง
บอร์ดเกมเพือ่ น�าความรู.้ ..สูค่ วามสนุก บูรณาการการเรียนรู้
กับการเล่นเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เด็กเกิดการเรียนรูจ้ ากทักษะ
การคิดตามหลัก 3 ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี) 2 เง�่อนไข (ความรู คุณธรรม) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น�าไปสู่ความสมดุล และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ทําไมต้อง FARMILY?
เกมเพื่อการศึกษา
(Educational Game)
• จ�าลองสถานการณ์และเงื่อนไข
ในชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่าน
ประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นบอร์ดเกม และน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
• ท�าแนวคิด/ทฤษฎีที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
เข้าใจง่าย
• สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน สร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่สนุกสนาน
• เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมาย
(Meaningful Learning) สร้างองค์ความรู้ที่คงทนถาวร

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ด้วยชุดสื่อ FARMILY

สอนกระบวนการคิดผานการเรียนปัรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนท้ักษะสําคัญแหงศตวรรษท้ี่ 21
• พัฒนาทักษะการคิดแบบพอประมาณ, คิดแบบมี
เหตุผล, และคิดแบบไม่ประมาท โดยใช้ความรู้และ
คุณธรรมก�ากับการคิด
• ฝึกการวางแผนและการแก้ปัญหา
• ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยปัจจัยด้าน
ความรู้และคุณธรรมมาฝึกการตัดสินใจ
• ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม
• ฝึกฝนการบริหารทรัพยากรเพื่อเตรียมตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
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เคร�่องมือช่วยครู
“ใบงานบันทึกความคิด”
เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้บอร์ดเกม
ในห้องเรียนได้ไม่ยาก โดยใบงานจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ กอนการเลนเกม ระหวางการเลนเกม และหลัง
การเลนเกม ซึ่งในแต่ละใบจะมีเป้าหมายที่ต่างกัน อีกทั้งยังช่วยให้ครูทราบถึงกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การ
วางแผน ตัดสินใจ และการสะท้อนคิดของผู้เรียนผ่านใบงานบันทึกความคิด นอกจากนี้ยังมีแผนการจัดการเรียนรู้
พร้อมให้คุณครูน�าไปใช้งานอีกด้วย

กอนเลนเกม

ฝกทักษะการวางแผน
กําหนดเปาหมาย

ระหวางเลนเกม

ฝกทักษะการคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง

หลังการเลนเกม

สะทอนการเร�ยนรู
การนําไปประยุกตใชในชีว�ต

การจัดกิจกรรมการเร�ยนรูตามแนวคิด Active Learning
ที่ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดขั้นสูง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือหรือการบรรยาย
ที่เข้าใจยากและจับต้องไม่ได้ สื่อฯ FARMILY จึงเป็นนวัตกรรมการสอนที่
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด และสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนสามารถน�ามาเป็น
“หลักคิด” ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะมีการจ�าลองบทบาท จ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
สู่ระดับประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต
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ตารางเปร�ยบเทียบกิจกรรมกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดและสาระการเร�ยนรูแกนกลาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ�้นฐาน พ.ศ.2551

กระ
บวน
การ

ว�ชา

3.
การเปดการด
สถานการณ

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

สาระที่ 1
จํานวนและ
พีชคณิต

ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจํานวน ระบบ
จํานวน การดําเนินการของจํานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการสมบัติของการดําเนินการและนําไปใช

ภูมิศาสตร

สาระที่ 5
ภูมิศาสตร

ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรควิถีการ
ดําเนินชีวิต มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สังคมศึกษา

สาระที่ 2
หนาทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม
และการ
ดําเนินชีวิตใน
สังคม

ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตาม
หนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคา
นิยมที่ดีงามและธํารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารง
ชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยางสันติสุข

1.
คณิตศาสตร
การซื้อ-ขาย
ทรัพยากรณ
2.
การบริหาร
พื้นที่

สาระ

ป.4/1 อานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจํานวนนับที่มากกวา 100,000
ป.4/7 ประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหาร จากสถานการณตางๆ อยางสมเหตุสมผล
ป.5/3 นําเสนอตัวอยางที่สะทอนใหเห็นผลจากการรักษา และ
ทําลายสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอม

ป.4/1 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
ป.4/2 ปฏิบัติตนในการเปนผูนําและผูตามที่ดี
ป.5/1 ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหนาที่ในฐานะพลเมืองดี
ป.6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน
ป.6/5 ติดตามขอมูลขาวสาร เหตุการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน เลือกรับและใชขอมูล ขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสม
ม.2/1 เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาท สิทธิเสรีภาพหนาที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร

ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมคา รวมทั้งเขาใจหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมี
ดุลยภาพ

ป.4/1 ระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการ
ป.4/2 บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชนของตนเองในฐานะผูบริโภค
ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปใชในชีวิตประจําวันของตนเอง
ป.5/1 อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ
ป.5/2 ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมตางๆ ในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
ป.6/1 อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มีความรับผิดชอบ
ป.6/2 อธิบายบทบาทของผูบริโภคที่รูเทาทัน
ป.6/3 บอกวิธีและประโยชนของการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
ม.1/1 อธิบายความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร
ม.1/2 วิเคาะหคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
ม.1/2 อธิบายความเปนมา หลักการและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย
ม.2/1 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการลงทุนและการออม
ม.2/2 อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตสินคาและบริการ
ม.2/3 เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐศาสตรตางๆ ความสัมพันธทาง
เศรษฐศาสตรและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ป.4/1 อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
ป.4/2 อธิบายหนาที่เบื้องตนของเงิน

มผล

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี�วัดตามหลักส้ตรฯในหลากหลายสาระในว่ชาสังคมศึกษา
เช่น คณ์่ตศาสตร์ ภ้ม่ศาสตร์ สังคมศึกษา ตลอดจนสามารถบ้รณ์าการกับว่ชาอื่นๆ
ได้อย่างเหมาะสม ตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมัธ์ยมศึกษาตอนต้น
หลักเศรษฐกิจพอเพ�ยง
3 หวง
เหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุมกัน

ทักษะในศตวรรษที่ 21

2 เง�่อนไข
ความรู

คุณธรรม
• คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
• การคิดสรางสรรค • การสื่อสาร • การแกปญหา • การคิดวิเคราะห • การวางแผนและการทํางานอยางเปนระบบ • การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ความเสียสละ การแบงปน ความสามัคคี

• การทํางานรวมกับผูอื่น การรับฟงความคิดเห็น ภาวะผูนํา • ทักษะสังคม • การปรับตัว • การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ความเสีย
สละ การแบงปน ความสามัคคี • ความเปนพลเมือง การรูเทาทันสื่อ

• การทํางานรวมกับผูอื่น การรับฟงความคิดเห็น ภาวะผูนํา • ทักษะสังคม • การปรับตัว • การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
ความเสียสละ การแบงปน ความสามัคคี • ความเปนพลเมือง การรูเทาทันสื่อ

ะสม

ย
• การแกปญหา • การคิดวิเคราะห • คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน • เศรษฐศาสตรและความฉลาดรูทางการเงิน
• ความเปนพลเมือง การรูเทาทันสื่อ • ทักษะสังคม • การสื่อสาร • การทํางานรวมกับผูอื่น การรับฟงความคิดเห็น ภาวะ
ผูนํา • การปรับตัว • การวางแผนและการทํางานอยางเปนระบบ • การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ความเสียสละ การ
แบงปน ความสามัคคี • การคิดสรางสรรค

• การคิดวิเคราะห • เศรษฐศาสตรและความฉลาดรูทางการเงิน • ความเปนพลเมือง การรูเทาทันสื่อ • ทักษะสังคม •
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
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ชื่อสินค้า: STEAM School Kit ชุดสื่อบูรณาการ
เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
รูปแบบ:

โครงสร้างพลาสติกพร้อมตัวเชื่อมต่อ

ระดับชั้น:

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ทักษะที่ ได้: คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะในการแก้ปญหา
การคิดเชิงค�านวณอย่างเป็นระบบ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การเป็นผู้น�าและท�างานเป็นทีม

STEAM School Kit ชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อการ
เรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม พัฒนา
ทักษะและกระบวนการคิด การแก้ปญ
ั หา และคิดสร้างสรรค์ ด้วยการท�ากิจกรรม
การเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) ส่งผลให้เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
และคงทน

STEAM School Kit ประกอบด้้วย่

1.

โครงสร้าง
จากโครงสร้าง 2 มิติ สู่ 3 มิติ

2.

ตัวเชื่อมต่อ
Strawbees

ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ
โครงสร้างจากรูปแบบพื้นฐาน 2 มิติ
ไปจนถึงโครงสร้างซับซ้อน 3 มิติ
ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเชื่อมต่อออกแบบพิเศษ มาให้เชื่อมต่อได้หลายลักษณะและรอบทิศทาง
สามารถพับงอได้ มีความยืดหยุ่นในการประกอบโครงสร้างหลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากโครงสร้างพลาสติก
ได้อีกด้วย

ตัวเชื่อมที่ออกแบบมาให้เชื่อมต่อได้หลายลักษณะ
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เรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยี ผ่านการบูรณาการสะเต็ม
(STEM) ร่วมกับศิลปะ (A) พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ให้
เด็กไทย คิดเองได้ ท�าเองเปน สามารถสร้างสรรคนวัตกรรมได้

3.

Creative

Card Deck:

ชุดค�ำถำมสร้ำงจ�นตนำกำร

ฝึกการเล่าเรื่อง และทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างท้าทายด้วยโจทย์
สร้างสรรค์ ครูสามารถให้ผู้เรียนคิด
ออกแบบ ร่างแบบ และสร้างชิ้นงาน
ต้นแบบ (Prototype) พร้อมน�าเสนอ
ความคิดและไอเดียในชั้นเรียน

ฉบับแปลภาษาไทย
พร้อมให้ดาวน์โหลด

4.

Teacher/
Student
Guide:

คู่มือครู/นักเรียน และแบบฝก
กิจกรรมสร้ำงสรรค

เริ่มต้นการจัดกิจกรรมด้วย STEAM
School Kit ได้ทันที ด้วยแนวทางการ
จัดกิจกรรมตัวอย่าง ที่แบ่งระดับของ
กิจกรรมให้เลือกใช้ จากง่ายไปยาก

5.

Learning
Platform

พบกับแผนการสอน/จัดกิจกรรม
ตัวอยางให้คุณครูได้ใช้เป็นแนว
ทาง และปรับใช้ให้เหมาะสม
ส�าหรับแต่ละช่วงวัยในรูปแบบ
Online Learning Platform
• แนวทางและแรงบันดาลใจใน
การจัดกิจกรรม
• กิจกรรมทาทายที่กระตุ้นการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
• มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการแก
ปญหา
เนื้อหาเน้นภาษาอังกฤษและ
ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในการเข้าใช้งาน

https://learning.strawbees.com
วิดีโอแนะนำาการใช้

“STEAM School Kit เป็นทั้งเครื่องมือและ
กระบวนการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
จุดประกายความเป็นนักคิด นักออกแบบ
นักแก้ปัญหา ที่จะช่วยสร้างนักเรียนแห่งยุค
ศวรรตที่ 21 อย่างแน่นอน”

ฉบับแปลภาษาไทย
พร้อมให้ดาวน์โหลด

ดร. กมลรัตน์ ฉิมพาลี: ครูชำานาญการ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
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เรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ
ประกอบ ทดลอง และ.. เล่น
กระตุนและดึงความสนใจเขาสูบทเร�ยน
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อม กระตือรือร้นที่จะเรียน
ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ครูสอน ช่วย
ให้ผู้เรียนท�าความเข้าใจบทเรียนได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เชื่อมโยงบทเร�ยนสูชีว�ตจร�ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดประสบการณ์
เรียนรู้ตามความสนใจ เชื่อมโยงเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ
ให้ผู้เรียนสามารถน�าทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการไป
สร้างชิ้นงาน

พัฒนาทักษะและความคิดสรางสรรค
วางแผน แก้ปัญหา
ประกอบชิ้นงานสร้างสรรค์

เรียนรู้ทักษะกระบวนการวางแผน แก้ไขปัญหาอย่างเป็นล�าดับ
ขั้นตอน ทักษะด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์
การได้ลงมือปฏิบัติจะท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ยั่งยืนและคงทน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรางสรรคผลงานจากการเร�ยนรู

สร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้าง
ทีส่ ามารถออกแบบได้ทงั้ 2 มิติ และ 3 มิติ มีตวั เชือ่ มต่อ
ออกแบบพิเศษ ท�าให้ผเู้ รียนสร้างชิน้ งานจากการเรียนรูไ้ ด้
หลากหลาย สามารถปรับแต่ง และแก้ไขชิน้ งานได้งา่ ย
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ชุดสื่อฯ Strawbees ส�ำหรับการเรียนรู้ ต่อยอดที่บ้าน และนอกห้องเรียน
โครงสร้าง 100 ชิ้น
ตัวเชื่อม 100 ชิ้น

ค้นหาความเป็นเมกเกอร์ในตัว ด้วยการเริ่มต้นเรียนรู้การขึ้นโครงสร้าง
กับ Strawbees ด้วยชิ้นส่วน 200 ชิ้น และคู่มือแนะน�ำ 16 โปรเจ็กต์
ค้นหาความเป็นไปได้ในโลกของ Strawbees ด้วยการประกอบ
โครงสร้างทรงเรขาคณิตให้เป็นสรรพสิ่งต่างๆ ตามจินตนาการ
โครงสร้าง 150 ชิ้น
ตัวเชื่อม 250 ชิ้น

I N VEN TOR KIT

ก้าวสู่นักนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น สนุกกับโครงสร้างหลายด้านหลาก
มิติ กับชิ้นส่วนมากถึง 450 ชิ้น และอีก 21 โปรเจ็กต์ Inventer Kit
กล่องนี้มีชิ้นส่วนมากพอส�ำหรับต่อร่วมกันกับเพื่อนๆ
จ�ำนวนโครงสร้าง 200 ชิ้น
จ�ำนวนตัวเชื่อม 800 ชิ้น

C RAZ Y SCIEN TIST KIT

อัปเกรดประสบการณ์การประกอบโครงสร้างให้อลังการยิ่งขึ้นกับชุด
Crazy Scientist Kit ด้วยชิ้นส่วนมากถึง 1,200 ชิ้น พร้อมคู่มืออีก 21
โปรเจ็กต์ ไม่ว่าจะสร้างแขนกลยืดไปหยิบหินบนดวงจันทร์ หรือจะสร้าง
โดมผิวโลกส�ำหรับการส�ำรวจอวกาศในมิชชั่นต่อไป ล้วนเป็นไปได้

KIT

โครงสร้าง 100 ชิ้น
โครงสร้างงอได้ 50 ชิ้น
ตัวเชื่อม 250 ชิ้น

เป็นนักค้นคว้าในอาณาจักรแห่งสรรพสัตว์ของ Strawbees ชุด
Creature Creator นั้นรวมเอาชิ้นส่วน 400 ชิ้น เท้าสัตว์ 2 คู่ และ
ดวงตาอีก 4 ข้าง ที่จะสะท้อนอารมณ์สนุกสนานหรือตื่นเต้นของสัตว์ที่
เราสร้างขึ้น เราสามารถสร้างสัตว์ต่างๆ อย่างง่ายดาย ด้วยคู่มือในกล่อง
โครงสร้าง 100 ชิ้น โครงสร้างงอได้ 50 ชิ้น
ตัวเชื่อม 250 ชิ้น / บัตรภาพกิจกรรม 1 กล่อง

ฝึกฝนการเล่าเรื่อง การแก้ปัญหาอย่างท้าทายด้วยชุด Imagination ที่
ประกอบด้วยชิ้นส่วน 400 ชิ้น Pocketful of Ideas บัตรภาพกิจกรรม
และสมุดร่างจินตนาการ ที่มาพร้อมค�ำแนะน�ำ ให้เราร่างแบบ สร้าง
Prototype และท�ำให้ไอเดียที่เราคิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจริงได้
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ชื่อสินค้า: Full STEAM
รูปแบบ:

สื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ
STEAM Education

ระดับชั้น:

ประถมศึกษา 1-6

ทักษะที่ ได้: การบูรณาการความรู้ตามกระบวน
การแบบ STEM
การคิดสร้างสรรค์
การออกแบบเชิงวิศวกรรม

Full STEAM สื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ STEAM Education

อำ�นวยความสะดวกให้ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM เพื่อ
ฝึกฝนทักษะการบูรณาการความรู้จากสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี การออกแบบเชิงวิศวกรรม และศิลปะ อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนุกสนานด้วยการลงมือทำ�
คัดสรรบทเรียนเรื่องที่เป็นนามธรรม เข้าใจได้ยาก มาออกแบบเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจง่าย จับต้องได้ด้วยการลงมือทำ�ตาม
แนวคิด Active Learning
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEAM Education โดยใช้ ศิลปะ (A) เป็นตัว
“เชื่อมโยง” ความรู้กับชีวิตจริง ทำ�ให้ความรู้นั้นๆ “จับต้องได้”
เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)
มีคู่มือครูแบบเล่มต่อเล่ม เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ครูผู้สอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

ตัวอย่างกิจกรรม ชั้นวางของทรงพลัง /ระดับชั้น ป.4

สถานการณ์์ท้้าทาย:
การเตรีียมตััวเพื่่�อป้้องกััน หากเกิิดสถานการณ์์น้ำำ��ท่่วมโรงเรีียน
แนวทางการแก้้ปััญหา:
สร้้างชั้้�นวางของเพื่่�อป้้องกัันสิ่่�งของในห้้องเรีียนไม่่ให้้เปีียกและเสีียหาย
สามารถรัับน้ำำ��หนัักได้้ 1.5 กิิโลกรััม และมีีความสุุงมากกว่่า 50 ซม.
ซึ่่�งต้้องมีีความแข็็งแรงและวางของได้้
โดยไม่่ล้้มลง

วิดีโอแนะนำ�หนังสือ
Full STEAM
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ับ
หร ม

Full STEAM สื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ STEAM Education พร้อมสรรพทั้งหนังสือกิจกรรมส�าหรับผู้เรียน

และคู่มือครูที่ให้แนวทางการจัดกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมด้วยการประเมินผล

ร์

หนังสือกิจกรรมสำาหรับผู้เรียน Full STEAM

คู่มือครู

ประกอบไปด้วยแบบฝึกและกิจกรรม ที่เปดโอกาสให้
ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรมกลุ่ม
ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิด การวางแผน และการท�างาน
เป็นทีม
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด ที่น�าไปสู่การแก้ปัญหาตามโจทย์ของแต่ละ
กิจกรรม

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบละเอียด เข้าใจง่าย
ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้สอน
มีเฉลยและแนวค�าตอบอย่างสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
พร้อมด้วยแนวทางและตัวอย่างในการประเมินผลครบ
ทุกมิติ ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และเจตคติของ
ผู้เรียน

หนังสือชุดกิจกรรม Full STEAM
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

ทั้งหมด 6 ระดับชั้น แบ่งออกเป็น
ระดับชั้น ป.1 = 6 กิจกรรม
(นักเรียน 6 เล่ม และครู 6 เล่ม)
ระดับชั้น ป.2 = 5 กิจกรรม
(นักเรียน 5 เล่ม และครู 5 เล่ม)
ระดับชั้น ป.3 = 5 กิจกรรม
(นักเรียน 5 เล่ม และครู 5 เล่ม)
ระดับชั้น ป.4 = 6 กิจกรรม
(นักเรียน 6 เล่ม และครู 6 เล่ม)
ระดับชั้น ป.5 = 6 กิจกรรม
(นักเรียน 6 เล่ม และครู 6 เล่ม)
ระดับชั้น ป.6 = 6 กิจกรรม
(นักเรียน 6 เล่ม และครู 6 เล่ม)
ก่จกรรมการเรียนร้้เปนขั�นตอน ที่ำาให้นักเรียนร้้จัก
การที่ำางานร่วมกับผู้้้อื่น การวางแผู้น
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“บันทึกความคิด”

สอดแทรกในทุกกิจกรรม ออกแบบ
มาเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกถ่ายทอด
ความคิด ออกแบบ วางแผน วาด
ภาพก่อนลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน
“ใบความรู้ และ
แนวทางกิจกรรม”

พร้อมด้วยใบงานเชื่อมโยงการจัด
กิจกรรมด้วย STEAM School Kit
ส่งเสริมกระบวนการคิด การออกแบบ
ทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาและการ
สร้างชิ้นงาน เป็นพื้นฐานที่สา� คัญใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรม

“เชื่อมโยงความรู้
เข้ากับชีวิตจริง”

เพื่อให้เข้าใจและจับต้องได้
เป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (Meaningful
Learning) ท�าให้องค์ความรู้
ที่ได้นั้น คงทนและยั่งยืน
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ครบทุกกระบวนการ ทั้งด้านเนื้อหา
วัสดุอุปกรณ์และการจัดสรรเวลา
“แนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบละเอียด”

ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ครู
ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่าง
ละเอียดและเป็นล�าดับขั้นตอน
เข้าใจง่าย มีค�าถามน�าเข้าสู่บทเรียน
เพื่อช่วยครู กระตุ้นกระบวนการคิด
ของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน
“แนวคำาตอบครบถ้วน”

มีเฉลยและแนวค�าตอบที่ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
ที่ครูสามารถน�าไปใช้จริงในห้องเรียน

chool Kit
S
M
A
E
T
S
บ
ั
ก
ม
่
ว
ใช้ร
ื่อ
ชุดสื่อบูรณาการเพ กรรม
ัต
การสร้างสรรค์นว
EAM School Kit
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ช่ว
จัด

ชุดสื่อบ้รณ์าการ
สามารถชมรายละเอียตดกรรม
เพื่ื่อการสร้างสรรค์นวัได้ที่ี่หน้า 28
STEAM School Kit

ยค

รู

กิจ
รีย กร
นส รม
ร้า ในห
งช
้อ
ิ้นง งเร
ีย
าน
สร น แล
้าง
ะ
สร ให้
รค
์

าะที่จะใช้คู่กับ ST
ชุดสื่อ Full STEAM เหม รรค์นวัตกรรม) ที่ผู้เรียนสามารถน�า
้างส
(ชุดสื่อบูรณาการเพื่อสร Education ในเล่ม เพื่อสร้างสรรค์
ไปใช้ในกิจกรรม STEAM แก้ไขหรือปรับปรุงได้ง่ายและรวดเร็ว
ถ
ชิ้นงานต้นแบบ ที่สามาร

ผู้เ

ต
ฉบ ัวอ
ับผ ย่า
ู้สอ ง
น

“เตรียมความพร้อม
ให้ครูผู้สอน”

ชื่อสินค้า: Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

“การเข�ยหุนโค
ดสำหรับเด็ก
น่ ยนต์ ไม้และชุดโค้ดดิ้งแบบไม่ ใช้คอมพิวเตอร์
คือขั้นตอนแหงการสรางสรรค
ระดับชั้น: ปฐมวัย-ประถมต้น
ที่เร��มตนข�้นและจบลงดวยผลงาน”
ทักษะที่ ได้: การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ปูพื้นฐานสู่การ
รูปแบบ:

คิดเชิงค�ำนวณอย่างเป็นระบบ

Cubetto: คิวเบตโต

ส�่อการเร�ยนการสอนเร�่องโคดดิ�ง
โดยไมตองใชเคร�่องคอมพ�วเตอร
สำหรับเด็กอายุ 3-6 ป
Cubetto (คิวเบตโต):
หุนยนต ไมผูเปนมิตร

ใหเด็กๆ เรียนรูพื้นฐานและ คอน
เซ็ปตการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรผานการผจญภัยและ
เลนกับอุปกรณและหุนยนตไม ผาน
การจับวางบล็อก การเขียนโคด บน
กระดานเพื่อสั่งการทำงานใน
ทิศทางตางๆ ของเจาหุนยนตไม
Cubetto

จับตองได ไม ใชจอ

สือ่ การเรียนการสอนที่ “จับตองได”
ทำใหเด็กอายุเพียง 3 ขวบก็สามารถ
สัง่ งานและควบคุมหุน ยนตดว ยบล็อก
ทีแ่ ทนคาคำสัง่ ในการเขียนโปรแกรม
ทำใหเด็กเขาใจและซึมซับคอนเซ็ปต
ของการเขียนโปรแกรมไดโดยไมตอ ง
ใชคอมพิวเตอร

สนุกเร�ยน สนุกเลน

เด็กๆ สามารถเรียนรู ซึมซับ
คอนเซ็ปตและตรรกะในการเขียน
โปรแกรม ผานการเลนอยาง
สนุกสนาน ดวยโจทยที่ครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มระดับความ
ทาทายไดหลากหลาย เปนการปู
พื้นฐานสำหรับการเรียนรูวิชา
วิทยาการคำนวณในระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ

-36-

ส�่อสารผานการเลาเร�่อง

ฝกการเลาเรือ่ งราวตางๆ บนแผนที่
การเดินทางของเจาหุน ยนตไม
Cubetto การคาดการณทแ่ี มนยำ
ตอนวางบล็อกคำสัง่ ฝกฝนทักษะ
การสือ่ สาร การฟง การถามคำถาม
และการตอบสนองดวยความคิดเห็น
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงการลำดับเรือ่ งราว
และประสบการณ ตลอดจนการ นำ
เสนอและอธิบายความคิดเห็นของ
ตนเองอีกดวย

การเลาเรื่องราวตางๆ บนแผนที่ การเดินทางของเจาหุนยนตไม Cubetto การคาดการณที่แมนยำตอนที่วาง
บล็อกคำสั่ง การตอบสนองดวยความคิดเห็นที่เหมาะสม คำถาม หรือการกระทำตางๆ ลวนทำใหเด็กๆ ไดฝกฝน
ทักษะการฟง และพวกเขายังไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเลาเรื่อง และการอธิบายความคิดของตัวเองอีกดวย

กระตุนพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
1. การเคล�่อนไหวรางกาย

4. สติป�ญญา

เด็กๆ จะไดเคลือ่ นไหวรางกายไปรอบๆ แผนที่
ไดวางแผนหลบหลีกเจาอุปสรรค ทีม่ อี ยูท ว่ั แผน
และไดฝก กลามเนือ้ มัดเล็กในการหยิบวาง
บล็อกคำสัง่ บนบอรดควบคุมทีส่ มั ผัสได

Cubetto

Cubetto ชวย
กระตุนพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน

นอกจากคอนเซ็ปตและพื้นฐานการเขียน
โปรแกรม เด็กๆ ยังไดฝกกระบวนการและทักษะ
ในดานอื่นๆ อีกดวย:
ดานคณิตศาสตร เด็กๆ จะฝกฝนเรียงจำนวน
และตัวเลขในการลำดับ การจัดวางบล็อก เพือ่ พา
เจา Cubetto เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ไดสำเร็จ
ดานตรรกะและเหตุผล การเพิ่ม การลด
การกำหนดทิศทาง การคาดการณที่แมนยำ
สรางกระสบการณการเรียนรูดานตรรกะ และ
ความเปนเหตุเปนผลใหกับเด็กๆ

2. อารมณ

สรางทัศนคติความมุง สำเร็จ ความพยายาม
และความมัน่ ใจและภูมใิ จในตนเองจากการ
ไดทดลองทำ ลองผิดลองถูกจนสำเร็จ

3. สังคม

การทำกิจกรรมเปนกลุม ฝกทักษะการทำงาน
รวมกับผูอ น่ื และการปฏิสมั พันธ

ชุดอ�ปกรณ

วิดีโอแนะนำ�การใช้งาน

แผนที่และคูมือจัดกิจกรรม แผนทีท่ ส่ี ราง
เรือ่ งราวหรือโจทยในการเรียนรูแ บบไมจำกัด
พรอมคูม อื เริม่ ตนการ
จัดกิจกรรม เปน
แนวทางใหกบั ครูผสู อน
เมือ่ คุน เคยกับกิจกรรม
และอุปกรณ คุณครู
สามารถออกแบบโจทย
และเรือ่ งราวการผจญภัย
ใหเด็กๆ ไดเรียนรูแ บบ
ทาทายและสนุกสนาน
มากขึน้

โคดดิ�งบล็อก บล็อกภาษา
คอมพิวเตอรที่จับตองและปรับเปลี่ยนได
บล็อกแตละตัวนั้นแทนคำสั่งแตละอยาง
และเมื่อนำมารวมกัน จะทำใหเกิด
โปรแกรมเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Cubetto หุนยนตกลองไม ที่เปนผูชวยครู
ในการนำพาเด็กๆ สูโลกของการ
เขียนโปรแกรม อยางสนุกสนาน
และเปนเครื่องมือใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโคดดิ้งโดย
ไมตองใชคอมพิวเตอร

คอนโทรลบอรด วางบล็อกตางๆ บนบอรด
เพื่อบอก Cubettoใหไปยังจุดหมาย กดปุมสีฟาแลว Cubetto จะทำงาน
ตามคำสั่ง ทำใหนองๆ ไดภูมิใจกับการโปรแกรมครั้งแรกของตัวเอง
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เร�ยนรู ไปกับ
Dash & Dot

ชื่อสินค้า: Dash Wonder Pack (แดช วันเดอร์ แพ็ก)
ชุดหุ่นยนต์ส�าเร็จรูป เพื่อสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รูปแบบ:

หุ่นยนต์ส�าหรับการเขียนโค้ด

ระดับชั้น:

ปฐมวัย-ประถมศึกษา

หุนยนตที่สามารถตอบสนองได

ทักษะที่ ได้: การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

เรียนรู้ส่วนประกอบ กลไก และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างเพลิดเพลิน ด้วยหุ่นยนต์ตอบสนองต่อเสียง

วัตถุน�าทาง สามารถท�ากิจกรรมได้หลากหลาย อาทิ ร้องเพลง เล่นดนตรี แดชและดอทมีแอปหลากหลายส�าหรับสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้งอย่างสนุก ผ่านกิจกรรมส�าหรับเด็กในทุกช่วงวัย

สนุกเร�ยน…สนุกรู ดวย STEAM Education

ตัวอย่างการใช้ Dash

คณิตศาสตร เรียนรูเ รือ่ งราวของ เสนจำนวน เรขาคณิต มุม ระยะ เวลา และคาตัวแปร
ว�ทยาศาสตร เรียนรูว ธิ กี ารทีใ่ ชศกึ ษาคนควาโดยการสังเกตรวบรวมขอมูลและตัง้ สมมติฐานเพือ่ เปนแนวทางทีจ่ ะ
ทำการทดลองหรือทดสอบสมมติฐานนัน้ ๆ การโปรแกรม Dash ใหเลียนแบบพฤติกรรมในโลกธรรมชาติ
ว�ศวกรรม พัฒนาทักษะการออกแบบ ความ
คิด โดยสามารถตอขยายหุน ยนตเขา กับตัว
ตอ LEGO เชือ่ มโยงเซ็นเซอรตา งๆ เพือ่
ประมวลผลและตอบสนองตามจินตนาการ
ศิลปะและดนตร�
ฝกทักษะ การเลาเรือ่ ง ทักษะการเขียน หรือ
แมแตทกั ษะดานดนตรี
ตลอดจนเหมาะสมกับการทำงานรวมกัน เพื่อ
ฝกทักษะสำคัญแหงศตวรรษที่ 21 ไดอีกดวย
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ชื่อสินค้า: Bee-Bot Audio (หุ่นยนต์บีบอต) รุ่นอัดเสียงได้
ชุดสื่อฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
รูปแบบ:

ชุดโค้ดดิ้งแบบไม่ ใช้คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น:

ปฐมวัย-ประถมต้น

ทักษะที่ ได้: การคิดเชิงค�านวณ (Computational Thinking)
การคิดและการแก้ปญหาอย่างเป็นระบบ
แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน

Be�-��t Au���
สื่อการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง
โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

วิดีโอแนะนำาการใช้งาน
Bee-Bot Audio

Be�-��t จะช่วนครูผู้สอนฝึก
และพัฒนาผู้เรียนในด้าน:
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
การรู้จักสัญลักษณ์และทิศทาง
ฝึกโค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged
Coding)
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนที่การเดินทาง
สามารถจัดการเรียนการสอนบูรณาการได้กับ
หลากหลายสาระวิชา เช่น การปรับเปลี่ยนแผนที่การ
เดินทางให้เหมาะกับแต่ละวิชา
ฝึกทักษะการท�างานเป็นทีม

ปูพื้นฐานการเรียนโค้ดดิ้งและพัฒนาการคิด
เชิงคำานวณ Computational Thinking
สำาหรับผู้เรียนอายุ 3 ป ขึ้นไป

เตรียมความพร้อม ปฐมวัย
สู่วิทยาการคํานวณ ประถมศึกษา
เรียนรู้ พัฒนาและฝึกฝนการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ หรือคิดเชิงค�านวณ (Computational
Thinking) ไปจนถึงพื้นฐานความเข้าใจเรื่องทิศทาง
การคิดแก้ปัญหา เตรียมความพร้อมด้านสมองส�าหรับเด็ก
ปฐมวัย ไปจนถึงการเรียนพื้นฐานการเขียนโค้ด (Coding)
ในวิชาวิทยาการค�านวณ
ในระดับประถมศึกษา

Bee-Bot ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนด้วยปุมค�าสั่งที่เป็น
สัญลักษณ์การเคลื่อนที่พื้นฐาน เช่น ซ้าย ขวา หน้า หลัง
ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมในลักษณะของ “เกม” เพื่อ
กระตุ้นความสนใจ และดึงดูดใจผู้เรียน ตลอดจนสามารถ
ต่อยอดไปสู่การเขียน code ใน Beebot Application
(iOS) ได้
พิเศษส�าหรับรุ่น Audio (อัดเสียงได้)

สร้างความเพลิดเพลินด้วยฟังก์ชันการอัดเสียง
เพื่อให้หุ่นยนต์สื่อสารด้วยเสียงที่ป้อนเข้าไป
ได้ สร้างความสนุกสนานและบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ที่ดี
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ชื่อสินค้า: Ozobot (โอโซบอต) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รูปแบบ:

หุ่นยนต์ส�าหรับการเขียนโค้ด

ระดับชั้น:

ประถมต้น-มัธยมต้น

ทักษะที่ ได้: การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ Coding ด้วยสี
ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งด้วยสี

ผ่านการวาดเส้นแต้มจุดสีบนกระดาษ เพื่อ
ก�าหนดทิศทางและควบคุมให้หุ่นยนต์จิ๋วปฏิบัติ
ตาม ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เสริมทักษะ
ด้วยการทดลองเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแบบ
Blockly สามารถท�าตามได้ทันที นอกจากนี้
ยังน�าไปเล่นกับเกมบอร์ดหรือแท็บเล็ตเป็น
บอร์ดเกมได้อีกด้วย

วิดีโอแนะนำาสื่อ Ozobot
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ชื่อสินค้า: Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯ ฝกทักษะ
กระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รูปแบบ:

ชุดโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ส�าเร็จรูป

ระดับชั้น:

ประถมปลาย-มัธยมต้น

ทักษะที่ ได้: การเขียนโปรแกรม
การออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บล็อกอิเล็กทรอนิกสบลูทูธไร้สาย ที่มาพร้อม

แอปพลิเคชันส�าหรับการเขียนโปรแกรมหลากหลายฟังก์ชัน
สามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม (STEM) ร่วมกับ
ศิลปะ (ART) ได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน โดยเริ่มเรียน
รู้ค�าสั่งอย่างเป็นขั้นตอนด้วยเกมก่อนการโค้ด ท�าให้ผู้เรียน
สามารถจดจ�าและเข้าใจค�าสั่งนั้นๆ ได้ง่าย และสามารถเรียนรู้
การออกแบบวงจรผ่านแอปได้หลากหลายแบบ ตั้งแต่โมเดล
แบบง่าย ไปจนถึงแบบที่ต้องใช้ตรรกะที่ซับซ้อน ท้าทาย
ความสามารถ

วิดีโอแนะนำาสื่อ Sam Labs

ชื่อสินค้า: Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้างสรรค์
โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
พื้นฐาน
รูปแบบ:

ชุดโมดูลคอนโทรลเลอร์ส�าเร็จรูป

ระดับชั้น:

มัธยมต้น-มัธยมปลาย

ทักษะที่ ได้: ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
ทักษะด้านการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกฝนทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ผ่านการโค้ด

ด้วยการเชื่อมต่อโมดูลฟังก์ชันต่างๆ เรียนรู้การเชื่อมโยง
ซอฟต์แวร์เข้ากับฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ (เพื่อผลลัพธ์ที่ตรง
ตามเป้าหมายที่ออกแบบไว้) เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย
เชื่อมต่อโมดูลต่างๆ ด้วยการใช้แม่เหล็กต่อเข้าหากัน
จดจ�าได้ไว แยกประเภทโมดูลตามสี
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้
และออกแบบโครงงานได้อย่างหลากหลาย

วิดีโอแนะนำาสื่อ
Grove Zero
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ชื่อสินค้า: QUIRKBOT ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้
ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน
รูปแบบ:

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา
และอ�ปกรณ์ต่อพ่วง

Quirkbot ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม
และหุ่นยนตพื้นฐาน

ระดับชั้น:

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

สร้างพื้นฐานการเรียนด้านวิทยาการค�านวณและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
Quirkbot คือ นวัตกรรมสร้างสรรค์สา� หรับการเริ่มต้นการ
เรียนรู้ด้าน Coding ที่จับต้องและเห็นผลได้ในทันที เป็น
พื้นฐานการเรียนรู้ด้าน Coding & Robotics ที่สามารถ
ต่อยอดการเรียนรู้โปรแกรมที่ซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะที่ ได้: การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
การคิดเชิงค�านวณอย่างเป็นระบบ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Quirkbot

ออกแบบมาให้ง่าย
ต่อการเรียนร้้ได้อย่าง
รวดเร็ว ปราศจากความซ็ับซ็้อน
ให้ผู้้เรียนสามารถ Code โปรแกรม
และเห็นผู้ลได้ในที่ันที่ี

เตรียมความพื่ร้อมผู้้้เรียน
ในด้าน Digital Literacy
ยกระดับขีดความสามารถ
ให้พื่ร้อมต่อโลกในอนาคต

สร้างพื่ื�นฐานการเรียน
ด้านว่ที่ยาการคำานวณ์
และว่ที่ยาการคอมพื่่วเตอร์
สอดคล้องกับหลักส้ตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื่ื�นฐาน ฉบับ
ปรับปรุง พื่.ศ.2560
โค้ดได้ง่ายๆ ด้วย Quirkbot Code:

ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มบนเว็บ (Web-based Software
Platform) code.quirkbot.com ที่อา� นวยความสะดวก
ในการเขียนโค้ด
ง่ายต่อการเริ่มต้นเขียนโค้ด
การเขียนโค้ดแบบ Visual Programming เป็นการ
สร้างความเข้าใจพืน้ ฐานกับแนวคิดในการเขียนโปรแกรม
มีฟังก์ชัน Advanced Coding เพื่อการท�าชิ้นงานที่
ซับซ้อน ส�าหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานแล้ว

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโปรแกรมได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเขียนโปรแกรมแบบ Text-based Programming
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Controller) ที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเริ่มต้นเรียนรู้และ
ใช้งานได้ง่าย เด็กสามารถเรียนรู้กระบวนการ Input >
Process > Output ผ่านรูปร่างที่เข้าใจง่ายของบอร์ด
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วิดีโอแนะนำาการใช้สื่อ Quirkbot

ตัวอย่างกิจกรรม: Balancing Game

Space Helmet

Automatic Umbrella

ิจกรรม
ใช้ร่วมกับหนังสือก
I CAN CODE
นรู้
มเพื่อการเรีย
แนวทางในการจัดกิจกรร สื่อ Quirkbot
ุด
การเขียนโปรแกรมด้วยช ง่ายไปสู่
ก
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จา
โครงงานที่ซับซ้อน

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและ
หุ่นยนตพื้นฐาน Quirkbot ประกอบด้วยชุดบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Quirkbot (สมอง) และอุปกรณ์
เชื่อมต่อ พร้อมทั้งโครงสร้างพลาสติกและตัวเชื่อมต่อ
พร้อมส�าหรับการจัดท�าชิ้นงาน

หนังสือก่จกรรม
สามารถชมรายละเอียด
44
I CAN CODE ได้ที่ี่หน้า
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ชื่อสินค้า: I CAN CODE
รูปแบบ:

สื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ
STEAM Education โดยใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์

ระดับชั้น:

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ทักษะที่ ได้: พื้นฐานและความเข้าใจการเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย
หนังสือกิจกรรมใช้ควบคู่กับสื่อฯ ชุด Quirkbot (ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน)

เพื่อการ “เร่่มต้น” การเรียนรู้พื้นฐานด้าน Coding ผ่านระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนางาน
ระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น หนังสือกิจกรรมมี 2 ระดับคือ Basic และ Advanced

กิจกรรม: สัมผัสแล้วไฟสว่าง

กิจกรรม: ไฟสว่างกระพริบ 2 หลอด

กิจกรรมได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พร้อมการลงมือปัฏิบัติ
แบบเปันขั้นตอน จากการเรียนรู้องค์ประกอบง่ายๆ ไปสู่การใช้ค�าสั่งที่
หลากหลายและซับซ้อน ตัวกิจกรรมแสดงผลทันทีผ่านชุดสื่อฯ Quirkbot
(ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน) ท�าให้
ผู้เรียนได้เห็นและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที

สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์
ที่เชื่อมโยงจากการท�ากิจกรรม
จุดประกายค�าถามเพื่อให้ผู้เรียนได้
ต่อยอดการเรียนรู้ ตลอดจนฝึกฝนการ
บูรณาการความรู้จากวิชาอื่นๆ มาใช้
ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอีกด้วย
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การเรียนรู้การท�างานของแต่ละโหนดแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยในแต่ละโหนดมี
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และเห็นผลงานได้ทันที

โหนดคำาสั่งใน
code.quirkbot.com

แบบกิจกรรมชุด I CAN CODE มี 2 ระดับ คือ:
I CAN CODE -Basic-

เหมาะสำาหรับ: เร่่มต้นเรียนร้้พื่ื�นฐานการเขียนโปรแกรม

วิดีโอแนะนำาหนังสือ
I CAN CODE

เริ่มต้นเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย Quirkbot
เพื่อให้ผู้เรียนทดลองเขียนโปรแกรมตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่
ต้องผ่านกระบวนการอันซับซ้อน ท้ําให้ผู้เรียนสนุกท้ี่จะเรียนรู้ เปันตัวชวย
ให้ครูใช้เปันเครื่องมือในการสอนได้เปันอยางดี สร้างบรรยากาศสนุกใน
ห้องเรียน เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูไ้ ด้อย่างดีเยีย่ ม ปูพนื้ ฐานด้านการออกแบบ
โครงสร้าง พร้อมส�าหรับการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป
I CAN CODE -Advanced-

เหมาะสำาหรับ: การนำาความร้้
Coding พื่ื�นฐานมาบ้รณ์าการ
สร้างสรรค์เปนโครงงาน
BOT ชุดสื่อ
ใช้ร่วมกับ QUIRK
นรู้ด้าน
บูรณาการการเรีย
นต์พื้นฐาน
วิศวกรรมและหุ่นย

มาะที่จะใช้คู่
ชุดสื่อ I CAN CODE เห รู้และสนุก
ียน
กับ Quirkbot ในการเร รม
ก
กับการทดลองเขียนโปรแ
สื่อฯ
สามารถชมรายละเอียด
Quirkbot ได้ที่ี่หน้า 42

เรียนรู้ เข้าใจ สามารถใช้อุปกรณ์
พื้นฐาน พัฒนาองค์ความรู้สู่การ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ทา� งานได้
อย่างอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วย
โปรแกรม ตลอดจนแนะน�าการเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เตรียมผู้เรียนให้
พร้อมต่อการเรียนรู้ทักษะการเขียน
โปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็น
พื้นฐานส�าคัญในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขั้นสูงต่อไป

หนังสือก่จกรรมเพ่��อการเร�ย่นการสอน
โปรแกรม Scratch ที่ออกแบบมาให้
ง่ายต่อครูผู้สอนในการก�าหนดกิจกรรม
การเร�ยนรู้โปรแกรม Scratch

ชื่อสินค้า: Scratch in Action
รูปแบบ:

หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดย
ใช้แพลตฟอร์ม Scratch

ระดับชั้น:

ประถมศึกษาตอนปลาย

ทักษะที่ ได้: พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรม
ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking Skill)

Scratch คือโปรแกรมภาษา อีกที่างเลือกในการเรียนเขียน
โปรแกรมที่ี่ใช้กันอย่างแพื่ร่หลายที่ั่วโลก เปนเครื่องมือใน
การสร้างช่�นงานอย่างง่าย เพื่ื่อให้ผู้้เรียนได้ใช้ความค่ด
างสรรค์ผู้่านการใช้สื่อต่างๆ ที่ั�งข้อความ ภาพื่ เสียง หรือ
Scratch in Action ออกแบบมาใหผูเร�ยนได สร้ภาพื่เคลื
่อนไหว สร้างโปรเจกต์ต่างๆ โดยเล่าเรื่องผู้่าน
1. เร�ย่นรูอ้ ย่่างเป็นลำาด้ับขึ้ัน� ต่อน ด้วยโปรเจกต์แบบปลายเปด แอน่เมชัน เกม ดนตรี และศ่ลปะ
2. สอด้แที่รกคำาถามต่่อย่อด้เพ่��อสะที่้อนความค่ด้ ค�าถามที่
กระตุ้นกระบวนการคิดจะท�าให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา
ต่อยอดความคิด สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. เช้ื�อมโย่งการใช้้ความรู้กับศาสต่ร์อื�นๆ กิจกรรมเน้นการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน เชื่อมโยงการใช้ความรู้ในศาสตร์
อื่นผ่านการท�าชิ้นงาน
4. แลกเปล่�ย่นเร�ย่นรู้ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สร้าง
แรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

- หนังสือกิจกรรม Scratch มี 3 เล่ม -

1
เร�ยนรูแนวคิด
และหลักการ
การเข�ยนโปรแกรม

2
ออกแบบ
โปรเจกต

4
ตรวจสอบ
และแก ไข
โปรแกรม
ใหถูกตอง

3
ฝกเข�ยน
โปรแกรม

5
คำถามทบทวน
สรางความคิด
รวบยอด
และตอยอด
ความรู

ระดับความยากของเนื้อหา

ป้พื่ื�นฐานการเขียนโปรแกรมผู้่าน
การที่ำาแอน่เมชัน

ÂÅà§Ñ¨¡Ø¹ÊÒ‹¹
ÐÍ¶à¹Ñ¡¹ÂÕÃà»ä

Scratch in Action สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนร้้และ
ตัวชี�วัดในรายว่ชาพื่ื�นฐานว่ที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลยี
เที่คโนโลยี (ว่ที่ยาการคำานวณ์) ตามหลักส้ตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื่ื�นฐาน พื่.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พื่.ศ. 2560)
ช่วยให้ผู้ลสัมฤที่ธ์่์ในการเรียน
เขียนโปรแกรมของนักเรียนดีขึ�น
และเต่มเต็มการสอนของคร้ให้มี
ประส่ที่ธ์่ภาพื่

ÐÍ¶à¹Ñ¡ hctarcS ÁÃ¡áÃ»â¡Ñ¨ŒÙÃÒÁÒÃà
‹Õ·ÂÑ¨ÔÇ¡Ñ¹Â´âÒ¹²Ñ¾‹Õ·ÁÃ¡áÃ»â¹š»à hctarcS
ÃÇáµ¿Í«Ò¹²Ñ¾ŒªãÒÁÓÒ¹¶ÃÒÁÒÊ‹·Õ TIM ÂÑÅÒÂ·ÔÇÒËÁ
noitaminA §ÒŒÃÊระดั
ÃÒบ¡ความยากของเนื
¹‹ªà ¤ÃÃÊ§ÒŒÃ้อÊหา
§Ôªà
ÍâÕ´ÔÇ¤ÔÊÇÔÁ§ÒŒฝÃÊกÃค่Òด¡อย่Áา¡งเป
à§ÒŒนÃÊระบบ
ÃÒ¡ ค่ดสร้างสรรค์

เรียนร้ค้ าำ สัง่ ที่ีม่ ากขึน� ผู้่านการเล่าเรือ่ ง

ระดับความยากของเนื้อหา
วิดีโอตัวอย่างการใช้สื่อ
Scratch in Action ในโรงเรียน
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นำาความร้้ที่ี่เรียนมาที่ั�งหมด มา
สนุกเต็มพื่่กัดไปกับโจที่ย์สร้างเกม

ชื่อสินค้า: Scratch in Action - Animation
รูปแบบ:

หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
Scratch

ระดับชั้น:

ประถมศึกษาตอนปลาย

ทักษะที่ ได้: พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรม
ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking Skill)

หนังสือกิจกรรม Scratch in Action-Animation
เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านการสร้างโปรเจกต์
แอนิเมชันที่หลากหลายด้วยหนังสือกิจกรรม Scratch in
Action-Animation
ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน ท้าทาย สามารถสร้างชิ้นงาน
ได้หลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงค�านวณ (Computational thinking) และแนวคิด
การเขียนโปรแกรมแห่งศตวรรษที่ 21

•
•
•
•

ระดับความยากของเนื้อหา

เร�ย่นรู้การสร้างบัญช้่เขึ้้าใช้้งานเว็บไซัต่์ Scratch
สำารวจส่วนประกอบหลักขึ้องโปรแกรม
Scratch เช้่น เวที่่ ต่ัวละคร บล็อกคำาสั�งต่่างๆ
เร�ย่นรู้การเขึ้�ย่นโปรแกรมเพ่��อสร้างเป็นแอน่เมช้ัน
ต่ามจ�นต่นาการขึ้องเด้็ก
ฝกการหาและแก้ ไขึ้จ�ด้บกพ่ร่องขึ้องโปรแกรม

เรียนร้้แบบผู้สมผู้สาน เชื่อมโยงการใช้
ความร้้ในศาสตร์อื่นๆ ผู้่านการที่ำาช่�นงาน
ที่ำาให้เด็กมีความสนใจในศาสตร์ที่ี่เชื่อมโยง
ในเช่งลึกมากย่่งขึ�น เช่น การสร้างแอน่เมชัน
การแสดงผู้ลงานศ่ลปะและงานดนตรี
วิดีโอแนะนำาหนังสือ
เปนต้น
Scratch in Action-Animation

ระดับความยากของเนื้อหา
ระดับความยากของเนื้อหา
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ชื่อสินค้า: Scratch in Action - Storytelling
รูปแบบ:

หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
Scratch

ระดับชั้น:

ประถมศึกษาตอนปลาย

ทักษะที่ ได้: พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรม
ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking Skill)

หนังสือกิจกรรม Scratch in Action-Storytelling
ต่อยอดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch โดยผู้เรียน
จะได้เรียนรู้การใช้งานบล็อกค�าสั่งมากขึ้น เช่น การใช้งาน
ฟังก์ชัน การรับส่งข้อความ การสร้างและใช้งานตัวแปร ฝึก
การคิดอย่างเป็นระบบและคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่าเรื่องที่
เปดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่าง
อิสระ

•
•
•
•

รู้จักต่ัวละคร บที่สนที่นา ผ่าน Storyboard
สร้างบที่สนที่นาให้ต่ัวละครด้้วย่ขึ้้อความ
เพ่่ม� ความน่าสนใจด้้วย่เอฟเฟกต่์การเปล่ย่� น
ฉากหลัง
การพ่ากย่์เส่ย่งใส่คำาบรรย่าย่
ให้ต่ัวละคร
วิดีโอแนะนำาหนังสือ Scratch in Action-Storytelling

ระดับความยากของเนื้อหา

ระดับความยากของเนื้อหา
ระดับความยากของเนื้อหา

Dinosaur5-a

Dinosaur5-a2

ทําซํ้า Dinosaur5-a
เปน Dinosaur5-a2
และ Dinosaur5-a3

ใชเครื่องมือวาดเสน
สรางเสนสั้น 3 เสน
บริเวณปากของไดโน
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ชื่อสินค้า: Scratch in Action - Game
รูปแบบ:

หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
Scratch

ระดับชั้น:

ประถมศึกษาตอนปลาย

ทักษะที่ ได้: พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรม
ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking Skill)

หนังสือกิจกรรม Scratch in Action-Game
บูรณาการการเรียนรู้จากการสร้างแอนิเมชันและการเล่า
เรื่อง สู่การสร้างโปรเจกต์รูปแบบเกม ด้วยหนังสือกิจกรรม
Scratch in Action-Game ที่ผู้เรียนจะได้สนุกสนานไป
กับการสร้างสรรค์ออกแบบด่าน และกติกาการเล่นด้วย
ตนเอง ผ่านโจทย์กิจกรรมสุดท้าทายให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้กรอบแนวคิดการสร้างเกมต่างๆ เพื่อต่อยอดไปสู่
การสร้างกลไกต่างๆ ของเกมในรูปแบบของตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหา

ระดับความยากของเนื้อหา
วิดีโอแนะนำาหนังสือ Scratch in Action-Game

ระดับความยากของเนื้อหา

เกมเจี๊ยบ...กระโดด
เปนเกมที่มีบทสนทนาสั้น ๆ ระหวาง
จิ๊บกับเจี๊ยบกอนจะเริ่มตนเลนเกม
ผูเลนเกมบังคับจิ๊บ (ลูกเจี๊ยบตัวใหญ)
ดวยปุมคียบอรดใหกระโดดขามลูกบอล
หรือกระโดดกินผีเสื้อ สวนเจี๊ยบ
(ลูกเจี๊ยบตัวเล็ก) จะกระโดดตามจิ๊บ
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ชื่อสินค้า: micro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รูปแบบ:

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา

ระดับชั้น:

ประถมปลาย-มัธยมปลาย

ทักษะที่ ได้: กระบวนการคิด
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เรียนรู้การเขียนได้หลายรูปแบบ

1. Visual Programming ผ่าน Microsoft MakeCode

Platform: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสไตล์ Block-based
Programming ที่เป็นการต่อบล็อกค�าสั่งที่ทั้งง่ายและสนุก
ส�าหรับผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้น

2. Text-based programming

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
แบบ Text-based ผ่านภาษา
Python ส�าหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
ด้าน Coding มาแล้ว
Simulator: จำาลองที่ี่แสดงผู้ลการ Coding ให้ถ้กต้อง
ก่อน download Code ไปแสดงผู้ลที่ี่บอร์ด micro:bit
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ครบถ้วนในบอรดเดียว

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ micro:bit
มีเซ็นเซอร์พื้นฐานส�าหรับการเรียนรู้ เช่น
เซ็นเซอร์วัดแสง วัดความเร็ว เข็มทิศ
รวมทั้งปุมกด และ LED
แสดงผล ติดตั้งมาให้
อย่างเรียบร้อย ท�าให้
ตัวบอร์ดสามารถ
เรียกใช้เซ็นเซอร์
แต่ละชนิดได้ง่าย
เหมาะส�าหรับผู้ที่
เริ่มต้นเรียน Coding
ตัวอย่างโครงงานที่ใช้ micro:bit เปนส่วนประกอบ

วิดีโอตัวอย่าง
กิจกรรม

หุนยนตหลบหล�กส��งกีดขวาง

สามลอบุกตะลุย

หุนยนตบังคับว�ทยุ
หมายเหตุ: ชุด micro:bit ไม่รวมช่�นงานหุ่นยนต์
สื่อ micro:bit Starter Kit ประกอบดวย
1) บอรด micro:bit 2) รางถานแบบมีสวิตช ปด-เปด 3) สายตอ USB

รางถ่าน

สายต่อ USB

หมายเหตุ: ราคาไมรวมอุปกรณเสริมอื่นๆ
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ดาวน์โหลด .PDF แนวทาง
การจัดการเรียนรู้
ด้วย micro:bit
ผ่าน MakeCode Platform

ระดับชั้น:

หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมส�าหรับ
ควบคุมและใช้งานบอร์ด micro:bit

ิยม รรม
ดน ิจก ณ
ยอ ูจัดก ำานว
คร ารค
ก
ยา
วิท

รูปแบบ:

ย
ช่ว

หนังสือกิจกรรม
micro:bit in Action-Basic

ชื่อสินค้า: micro:bit in Action - Basic

ออกแบบมาในแนวคิด Heuristic Approach
ที่ให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดเชิงค�านวณ
คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือท�า ลองผิด
ลองถูก ตลอดจนสังเกตและบันทึกผล เพื่อที่จะสามารถ
สรุป และน�าความรู้และทักษะที่ได้มาสร้างสรรค์โครงงาน
ได้ด้วยตนเอง

ประถมศึกษาตอนปลาย
ผู้เริ�มต้นเรียนการเขียนโปรแกรม

ทักษะที่ ได้: พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรม
ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking Skill)

ปูพ�้นฐานการเข�ยนโปรแกรม
ให้ผู้เร�ยนสามารถคิด ออกแบบ
สร้างสรรคโครงงานได้ด้วยตนเอง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเฉพาะ
เหมาะส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
หรือผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปัรแกรม
•
•
•
•

วิดีโอแนะนำาหนังสือ
micro:bit in Action
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รู้จักสวนปัระกอบตางๆ ของ micro:bit
เรียนรู้คําสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
ฝึกการใช้งานเซ็นเซอร์ตางๆ ที่มากับ micro:bit
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลายด้วย micro:bit
เพียงตัวเดียว

รูปแบบ:

หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
ส�าหรับควบคุมและใช้งานบอร์ด micro:bit

ระดับชั้น:

มัธยมศึกษาตอนต้น

ทักษะที่ ได้: พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรม
ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
(Computational Thinking Skill)

ต่อยอดการเร�ยนรู้
สู่การพัฒนาชิ้นงาน

ุด ม
่าส กรร
ณ
ม่ล กิจ
ให รูจัด คำานว
าร
ยค
ช่ว ยาก
วิท

ชื่อสินค้า: micro:bit in Action - Advanced

ด้วย หนังสือกิจกรรม
micro:bit in Action-Advanced
ผ่านการลงมือท�ากิจกรรมที่หลากหลาย

• น�าความรู้ที่เรียนในเล่ม Basic มาต่อยอดพัฒนา
ชิ้นงาน และลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
• ท�าความรู้จักกับบล็อกค�าสั่งใหม่ๆ ในระดับ
Advanced เช่นการใช้งาน Arrays, Functions,
Radio, Pins และ Serial เป็นต้น
• เรียนรู้การเชื่อมต่อบอร์ด micro:bit กับอุปกรณ์
ภายนอกเพื่อต่อยอดเป็นชิ้นงานอื่นๆ
• ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงค�านวณ การแก้ปัญหา
การออกแบบวางแผน และมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จริง
• เตรียมพื้นฐานให้พร้อมต่อการสร้างนวัตกรรม
โครงงานดิจิทัล และการเขียนโปรแกรมขั้นสูง หรือ
แบบ Text-based Programming
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micro:bit in Action

Output

Advanced

WORK

(Programming Framework) จากระดับพื้นฐานไป
สู่ระดับสูง ซึ่งเป็น “พื่ื�นฐาน”
ที่ส�าคัญในการสร้าง “ความ
สามารถ” ในการเรียนรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science)

กระบวนการจัดการเร�ยนรู

Basic

FRAME

เร�ยนรูกรอบแนวคิด
ระบบ และโครงสราง
การเข�ยนโปรแกรม

Input

Output

Input

Process

Output

Input

Process

Output

Storage

ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเขียนโปรแกรมของนักเรียน
ดีขึ้น และเติมเต็มการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยหนังสือกิจกรรม micro:bit in Action

แต่ละก่จกรรมสอดแที่รกคําถามตอยอด
เพื่ื่อพื่ัฒนากระบวนการค่ด
เรียนรูอยางเปนขั้นตอน
จากง่ายไปยากด้วยคำาอธ์่บาย
เปนลำาดับชัดเจน
Tips ที่ี่ต้องร้้ในทีุ่กบที่เรียน
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micro:bit in Action สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนร้้และตัวชี�วัด
ในรายว่ชาพื่ื�นฐานว่ที่ยาศาสตร์และ
เที่คโนโลยี เที่คโนโลยี (ว่ที่ยาการ
คำานวณ์) ตามหลักส้ตรแกนกลาง
การศึกษาขั�นพื่ื�นฐาน พื่.ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุง พื่.ศ. 2560)

ุด ม
่าส กรร
ณ
ม่ล กิจ
ให รูจัด คำานว
าร
ยค
ช่ว ยาก
วิท

พรอมสรรพดวยคูมือครู

เพ�่อปูพ�้นฐำนควำมรู้ส�ำคัญที่ใช้จัดกำรเรียนรู้
ในชั้นเรียนว�ทยำกำรค�ำนวณ และแนวทำงในกำร
สอนอย่ำงเปนขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ

ม่เฉลย่และแนวคำาต่อบครบถ้วน ใน
ทุกกิจกรรม เพื่อให้ครูสามารถใช้
เป็นแนวทางในการตอบค�าถามของ
ผู้เรียน

เต่ร�ย่มความพ่ร้อมให้เป็นผู้สนับสนุนการเร�ย่นรู้ขึ้องเด้็ก
น�าเสนอแนวทางการสอนในห้องเรียน เพื่อสร้างการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
แนะนำาความรู้พ่�นฐานและความรู้
เพ่่�มเต่่มสำาหรับครู
ทุกกิจกรรมมีค�าแนะน�าส�าหรับ
ครู พร้อมตัวอย่างเพิ่มเติมส�าหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ม่แนวที่างและต่ัวอย่่างการประเม่นผลทีุ่กก่จกรรม
ช่วยให้ครูมีแนวทางส�าหรับเขียนแผนการสอน อ�านวย
ความสะดวกในเรื่องการวัดและประเมินผลให้แก่ครู
3
สามารถออกแบบสร้างสรรค์ช้น
ิ งาน
ได้อย่างหลากหลาย ได้แนวคิดการ
เขียนโปรแกรม สามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมหรืองาน
อื่นๆ ได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น

2
เรียนรู้การเขียน
โปรแกรมระดับ
Ad�a�c�� และ
สามารถสร้างสรรค์
ชิ้นงานที่เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอก

1
เรียนรู้พ้น
ื ฐานการเขียน
โปรแกรม สามารถใช้งาน
เซ็นเซอร์ที่ติดมากับ mi���:b��
ได้ และสร้างสรรค์ช้น
ิ งานได้
โดยใช้ mi���:b�� เพียง
ตัวเดียว

*อุปกรณ์์ต่อพื่่วง
สามารถอ่านรายละเอียด
ได้ที่ี่หน้า ........
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ต่อยอดการเรียน Coding และการสร้างสรรคโครงงานวิทยาการค�านวณ
ตอบโจทยตัวชี้วัดด้านการออกแบบเทคโนโลยี (ว.4.1)และวิทยาการค�านวณ (ว.4.2)

ชื่อสินค้า: Tinker Kit (ทิงเกอร์ คิต) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้างสรรค์
โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน
รูปแบบ:

ชุดต่อขยาย

ระดับชั้น:

มัธยมต้น-มัธยมปลาย

ทักษะที่ ได้: พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ทิงเกอรคิต มาพร้อมกับ Breakout Board Accessory

(BOB) บอร์ดต่อขยายเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับ
micro:bit ในการท�าโครงงานหลากหลายรูปแบบ เช่น
จอภาพแบบ OLED ล�าโพงเสียงสัญญาณ หลอดไฟ LED
เซอร์โวมอเตอร์ เพื่อแสดงผล และแป้นปุมกดแบบ
Analog เซ็นเซอร์วัดความชื้น เซ็นเซอร์กดติด-ปล่อยดับ
เซ็นเซอร์อินฟราเรดเพื่อรับข้อมูล ท�าให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์โครงงานที่มีความซับซ้อน
และหลากหลายรูปแบบ
มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ:
ชุด Tinker Kit
ไม่รวมบอร์ด micro:bit
และช่�นงานหุ่นยนต์

วิดีโอแนะนำาสื่อ Tinker Kit

ตัวอย่างกิจกรรม
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micro:bit สามารถที่่�จะทำำ�โครงงานอย่่างง่่ายได้้หลากหลาย แต่่ถ้้าต้้องการที่่�จะทำำ�โครงงานที่่�มีีความซัับซ้้อนและต่่ออุุปกรณ์์
ต่่อพ่่วงที่่�เพิ่่�มความสามารถยิ่่�งขึ้้�น ก็็จำำ�เป็็นต้้องใช้้บอร์์ดต่่อขยาย และเซ็็นเซอร์์วััดค่่า และอุุปกรณ์์แสดงผลที่่�แตกต่่างกััน ทำำ�ให้้
สามารถสร้้างสรรค์์งานที่่�ซัับซ้้อนกว่่าที่่�จะใช้้เพีียงบอร์์ดไมโครบิิตอย่่างเดีียว
ชื่่�อสิินค้้า: BitGadget Kit (บิิต แกดเจ็็ต คิิต)
ชุุดต่่อขยายสื่่�อฯ ไมโครบิิตเพื่่�อการศึึกษาด้้าน
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์และการทำำ�โครงงานดิิจิิทััล
รููปแบบ:

ชุุดต่่อขยาย

ระดัับชั้้�น:

มััธยมต้้น-มััธยมปลาย

ทัักษะที่่�ได้้: พื้้�นฐานและความเข้้าใจการเขีียนโปรแกรมอย่่างง่่าย
BitGadget ชุุดอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงเพื่่�อการทำำ�โครงงานที่่�ซัับซ้้อน

ขึ้้�น มีีชุุดบอร์์ดต่่อขยายที่่�ออกแบบมาให้้สามารถเชื่่�อมต่่อกัับ
เซ็็นเซอร์์และอุุปกรณ์์ต่่างๆ ด้้วยพอร์์ตถอดเข้้า-ออกได้้
สะดวกต่่อการเชื่่�อมต่่อได้้ถึึง 6 พอร์์ต หลอดไฟ RGB LED
ลำำ�โพงเสีียงสััญญาณ อุุปกรณ์์ประกอบด้้วยเซ็็นเซอร์์อีีก 9
ชนิิด เพื่่�อรองรัับความคิิดสร้้างสรรค์์ในการทำำ�โปรเจกต์์ได้้
หลากหลาย ตััวต้้านทานหมุุนปรัับค่่าได้้ เซ็็นเซอร์์วััดแสง
เซ็็นเซอร์์วััดเสีียง อััลทราโซนิิกเซ็็นเซอร์์ มอเตอร์์พััดลม
ขนาดเล็็ก มอเตอร์์สั่่�น เซอร์์โวมอเตอร์์ และแถบสาย RGB
LED จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถออกแบบโครงงานให้้มีีความ
พิิเศษ และซัับซ้้อนได้้มากยิ่่�งขึ้้�น

หมายเหตุุ: ชุุด BitGadget Kit ไม่่รวม
บอร์์ด micro:bit และชิ้้�นงานหุ่่�นยนต์์

วิดีโอแนะนำ�สื่อ
BitGadget Kit

ในฐานะผู้้�สอนและผู้้�ออกแบบหลัักสููตร
ให้้กัับครููและนัักเรีียน ชุุดสื่่�อ BigGadget ใช้้งาน
เพื่่�อขยายความสามารถจาก micro:bit ได้้ง่่าย และมีี
extension ที่่�ยืืดหยุ่่�น มีีอุุปกรณ์์และเซ็็นเซอร์์ที่่�
สามารถสร้้างสิ่่�งประดิิษฐ์์ที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�คนได้้จริิง
สามารถสอนให้้เด็็กสร้้างได้้ในระเวลาอัันสั้้�น
ชวิิศ วรสัันต์์, วิิทยากรด้้านวิิทยาการคำำ�นวณ EdCA Institute
โคมไฟอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ
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ชื่อสินค้า: BitCar
ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
รูปแบบ:

หุ่นยนต์รถส�าหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

ระดับชั้น:

ประถมปลาย-มัธยมต้น

ทักษะที่ ได้: ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
การเขียนโปรแกรมควบคุมอ�ปกรณ์
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

BitCar หุ่นยนตรถเพื่อ STEAM/STEM Education
BitCar หุ่นยนต์ DIY ขนาดเล็กที่ออกแบบมาส�าหรับ STEAM/STEM Education ตัวรถสามารถประกอบได้ง่าย ผู้เรียน
สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมคุณสมบัติทั้งหมดของ BitCar ได้อย่างง่ายดายด้วย micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อการศึกษาผ่าน Microsoft Makecode ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้และเล่นสนุกไปพร้อมๆ กัน
ยกล้อได้! ด้วยมอเตอร์เกียร์โลหะคุณภาพสูงสองตัวเพื่อขับ

เคลื่อนล้อซึ่งแข็งแกร่งและทนทานกว่ามอเตอร์เกียร์พลาสติกทั่วไป
สามารถเขียนโปรแกรมให้รถยกล้อได้ สร้างความท้าทายและ
สนุกสนานให้กับห้องเรียน Coding และวิทยาการค�านวณ
บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ของ BitCar มีบัซเซอร์ (Buzzer) ส�าหรับ

ส่งเสียงหรือเพลงได้

áÊ´§ÍÒÃÁ³ä´Œ! มีเซ็นเซอร์ส�าหรับตรวจจับเส้นหนึ่งคู่ และ LED
แบบสามารถก�าหนดต�าแหน่งได้ 4 ดวงอยู่ด้านล่างซึ่งสามารถใช้
เป็นตัวบ่งชี้ไฟหน้า หรือแสงอารมณ์ตามที่ต้องการ
มีตัวเชื่อมต่อ “Gro�� ���ne���r�” ส�าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

อื่นๆ เช่น เซ็นเซอร์อัลทราโซนิก และจอแสดงผล เป็นต้น

ในชุดประกอบไปด้วย:
คู่มือการจัดกิจกรรม 1 เล่ม
แผงวงจร (ตัวถังรถ มอเตอร์ และดุมล้อ) x1
อัลทราโซนิก เซ็นเซอร์ x1
รางถ่านขนาด AAA สามก้อน x1
เทปกาวสองหน้า x1
ล้อเอนกประสงค์ด้านหลัง x1
ล้อเอนกประสงค์ด้านหน้า x1
นอตยึด x6
แท่งยึด body อะคริลิก x1
อะคริลิกด้านข้าง x2
อะคริลิกด้านหลัง x1
อะคริลิกด้านหน้า x1
ล้อขับเคลื่อน x2
สิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่ม
ไมโครบิต
ถ่านไฟฉาย AAA x3

พร้อมใช้งาน! มีคมู่ อื จัดกิจกรรม และโจทย์แนะน�า
ให้ครูผสู้ อน ง่ายต่อการจัดกิจกรรมในห้องเรียน

วิดีโอแนะนำาสื่อ BitCar

ใหม่! ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Aut�B�� i� Ac���� v.2

(หุ่นยนต์รถเพื่อการศึกษา v.2)

ประกอบด้วย
1. ชุดสื่อฯ หุ่นยนต์รถเพื่อการศึกษา BitCar 1 ชุด
2. micro:bit Starter Kit 1 ชุด
3. หนังสือ micro:bit in Action-Basic 1 ชุด
(เล่มกิจกรรม 1 เล่ม, เล่มคู่มือครู 1 เล่ม)
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ตารางเทียบความเหมาะสมของสื่อฯ
ต่อระดับชั้นการศึกษา
ปฐมวัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ประถมตน

ประถมปลาย

มัธยมตน

มัธยมปลาย

Cubetto
Bee-Bot Audio
Dash Wonder Pack
Idea Kit
Bright ฉลาดเร�ยนรู
Brain Up ฉลาดคิด พ�ชิตป�ญหา
ชุดสื่อนักคิดแกปญหาฯ
FARMILY ฟารมสุขออกแบบได
STEAM School Kit / Strawbees
Full STEAM
Ozobot
Quirkbot
I Can Code
micro:bit
BitGadget Kit
BitCar
micro:bit in Action
Scratch in Action
Sam Labs
Tinker Kit
Grove Zero
หมายเหตุ: ที่ั�งนี� ขึ�นอย้่กับความพื่ร้อมและพื่ื�นฐานการเรียนร้้ของแต่ละสถานศึกษา
หนังสือ/แบบฝึกกิจกรรม

สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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36
10 41

6
32
50

40
41 44
42

39

14
56
28

8

ชุด IDEA KIT ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค
ล�าดับ

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

1

IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค

4811004

2

IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค
รวมเปนจํานวนเงิน 1 ชุด = 7,110.-

4811001

IDEA KIT
IDEA PLUS

ราคา

จ�านวน

รวมเงิน

4,800
4,980 1
2,130 1

4,980
2,130

ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้
ล�าดับ

1

2
3

4

5
6

7

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 3-5 ปั

ราคา

4036001

4,304

แบบฝก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 3-5 ปั
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 3-5 ปั

4136001
4039001

497

3,807

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 4-6 ปั

4036002

4,304

แบบฝก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 4-6 ปั
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 4-6 ปั

4136002
4039002

497

3,807

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 5-7 ปั

4036003

4,304

คู่มือครูสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 3-5 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 3-5 ปี
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS ส�าหรับอายุ 3-5 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 3-5 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 3-5 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 3-5 ปี

บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 3-5 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 3-5 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 3-5 ปี

497
1,269
1,269
1,269

1,269
1,269
1,269

คู่มือครูสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 4-6 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 4-6 ปี
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS ส�าหรับอายุ 4-6 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 4-6 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 4-6 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 4-6 ปี

บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 4-6 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 4-6 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 4-6 ปี

497
1,269
1,269
1,269

1,269
1,269
1,269

คู่มือครูสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 5-7 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 5-7 ปี
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS ส�าหรับอายุ 5-7 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 5-7 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 5-7 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 5-7 ปี
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497
1,269
1,269
1,269

จ�านวน

รวมเงิน

ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้
ล�าดับ

8
9

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

แบบฝก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 5-7 ปั
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 5-7 ปั

ราคา

4136003
4039003

3,807

4036004

4,304

11 แบบฝก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 6-8 ปั
12 ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 6-8 ปั

4136004
4039004

497

3,807

13 ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 7-9 ปั

4036005

4,304

14 แบบฝก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 7-9 ปั
15 ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 7-9 ปั

4136005
4039005

497

3,807

16 ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 8-10 ปั

4036006

4,304

4136006
4039006

497

บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 5-7 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 5-7 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 5-7 ปี

1,269
1,269
1,269

10 ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 6-8 ปั

คู่มือครูสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 6-8 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 6-8 ปี
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS ส�าหรับอายุ 6-8 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 6-8 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 6-8 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 6-8 ปี

บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 6-8 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 6-8 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 6-8 ปี

497
1,269
1,269
1,269

1,269
1,269
1,269

คู่มือครูสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 7-9 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 7-9 ปี
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS ส�าหรับอายุ 7-9 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 7-9 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 7-9 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 7-9 ปี

บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 7-9 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 7-9 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 7-9 ปี

497
1,269
1,269
1,269

1,269
1,269
1,269

คู่มือครูสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 8-10 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 8-10 ปี
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS ส�าหรับอายุ 8-10 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 8-10 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 8-10 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 8-10 ปี

497
1,269
1,269
1,269

17 แบบฝก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 8-10 ปั
18 ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 8-10 ปั
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 9-11 ปี

1,269
1,269
1,269
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497

3,807

จ�านวน

รวมเงิน

ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้
ล�าดับ

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

19 ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 9-11 ปั

ราคา

4036007

4,304

20 แบบฝก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 9-11 ปั
21 ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 9-11 ปั

4136007
4039007

497

3,807

22 ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 10-12 ปั

4036008

4,304

23 แบบฝก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 10-12 ปั
4136008
24 ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 10-12 ปั 4039008

497

คู่มือครูสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 9-11 ปี

บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 9-11 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 9-11 ปี

รวมเงิน

จ�านวน

รวมเงิน

497
1,269
1,269
1,269

1,269
1,269
1,269

คู่มือครูสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 10-12 ปี
แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส�าหรับอายุ 10-12 ปี
497
ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS ส�าหรับอายุ 10-12 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 10-12 ปี
1,269
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 10-12 ปี
1,269
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 10-12 ปี
1,269

บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดรู้ ส�าหรับอายุ 10-12 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดคิด ส�าหรับอายุ 10-12 ปี
บัตรกิจกรรม ชุดฉลาดเชื่อมโยง ส�าหรับอายุ 10-12 ปี

จ�านวน

1,269
1,269
1,269

3,807

ชุด Brain Up ฉลาดคิด พิชิตปญหา
ล�าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 3-5 ปี
แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 4-6 ปี
แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 5-7 ปี
แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 6-8 ปี
แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 7-9 ปี
แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 8-10 ปี
แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 9-11 ปี
แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา อายุ 10-12 ปี
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4136026
4136027
4136028
4136029
4136030
4136031
4136032
4136033

ราคา

85
85
89
89
95
95
98
98

ชุดสื่อนักคิดแก้ปญหา พาเล่า ร้อง เล่น เต้น รู้คิด
ล�าดับ

1

2

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

ชุดสื่อนักคิดแก้ปััญหาพา เลา ร้อง เลน เต้น รู้คิด

ชุดสื่อนิทานชวนคิด: สูตรลับความอร่อย
ชุดสื่อนิทานชวนคิด: เพื่อนรัก บ้านรก
ชุดสื่อนิทานชวนคิด: สะพานสานใจ
ชุดสื่อนิทานชวนคิด: วันวุ่นวุ่นของสิงโต
ชุดสื่อนิทานชวนคิด: หน้าแล้งของโอชินโอชา
สมุดรู้คิด เล่ม คุณธรรม
สมุดรู้คิด เล่ม ความรู้
สื่อกิจกรรม เกมนักคิด

595
595
595
595
595
115
115
1,950

ชุดสมุดรู้คิด 2 เลม
สมุดรู้คิด เล่ม คุณธรรม
สมุดรู้คิด เล่ม ความรู้

ราคา

จ�านวน

4010002

5,155

4021003

230

รวมเงิน

115
115

ชุดเกมเพื่อการเรียนรู้ FARMILY ฟารมสุขออกแบบได้
ล�าดับ

1

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้
คู่มือการเล่น (ส�าหรับครู) / คู่มือการเล่นเกม (ส�าหรับผู้เล่น) /
กระดานที่ดิน 8 แผ่น / การ์ดกิจกรรม 9 ชุด / การ์ดสถานการณ์ 4 ชุด /
เงิน 5 ชุด / กระดุมพัฒนา 1 ชุด / บ้าน 4 หลัง / โรงงาน 8 หลัง /
หัวใจความดี 1 ชุด
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4621031

ราคา

3,450

จ�านวน

รวมเงิน

ชุดบูรณาการเพื่อการสร้างสรรคนวัตกรรม STEAM School Kit
ล�าดับ

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

ชุดบูรณาการเพื่อการสร้างสรรคนวัตกรรม STEAM School Kit
รวมเปนจํานวนเงิน 1 ชุด = 28,000.-

ราคา

จ�านวน

รวมเงิน

1
2
1
1
1
1

3,000
8,192
4,096
4,096
4,096
4,520

จ�านวน

รวมเงิน

4610001

วัสดุโครงสร้างพลาสติก (คละสี) (1 ชุด=30 แพ็ก)
ตัวเชื่อมต่อโครงสร้างพลาสติก DREAM I
ตัวเชื่อมต่อโครงสร้างพลาสติก BIG II
ตัวเชื่อมต่อโครงสร้างพลาสติก BUILD III
ตัวเชื่อมต่อโครงสร้างพลาสติก BIGGER V
ชุดค�าถามสร้างจินตนาการ
พื่ร้อม: ค้่มือคร้/นักเรียน และแบบฝกก่จกรรมสร้างสรรค์

3,000
4,096
4,096
4,096
4,096
4,520

ชุด Strawbees
ล�าดับ

1
2
3
4
5
6

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

Maker Kit (เมกเกอร์ คิต)
ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
Inventor Kit (อินเวนเทอร์ คิต)
ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
Crazy Scientist Kit (เครซีไซน์ทิสต์ คิต)
ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
Creature Creator Kit (ครีเอเจอร์ ครีเอเทอร์ คิต)
ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
Imagination Kit (อิเมจิเนชัน คิต)
ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
Coding and Robotics Kit (โค้ดดิ้ง แอนด์ โรโบทิกส์ คิต)

ชุดสือ่ ฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและเทคโนโลยี
Quirkbot: Connection System
4,850

ราคา

4621011

800

4621012

1,400

4621013

2,800

4621015

1,800

4621016

1,800

4621014

12,700

4621018
4610206
4610207
4610208
4610209
4610210
4610211
4610212
4610213

600
90
90
90
90
90
90
90
90

Servo Backpack ตัวส่งไฟฟา 1/Electric Strawbees (Strawbees ไฟฟา)

Quirkbot: Brain System

4,900

Quirkbot: Robotic Units

2,950

สมองกล Quirkbot/สายเชื่อมต่อ USB

มอเตอร์ควบคุมการหมุน 1 ชุด, ไขควงเล็ก 1 ช่�น, หลอดไฟ LED 10 ช่�น,
เซ็็นเซ็อร์รับแสง 2 ช่�น, สายเชื่อมต่อ USB 1 ชุด, สายเชื่อมต่อมอเตอร์ 1 ชุด,
คล่ปปากจระเข้ 1 ชุด, วัสดุโครงสร้างพื่ลาสต่ก (คละสี) 200 ช่�น, Strawbees (คละ
แบบ) 100 ช่�น, กล่องใส่อุปกรณ์์พื่ลาสต่ก 1 กล่อง, ตัวแขนเซ็อร์โวมอเตอร์ 3 ช่�น,
ตัวยึดเซ็อร์โวมอเตอร์ 2 ช่�น, ค้่มือ 1 เล่ม และอุปกรณ์์ตกแต่งพื่ร้อมสต่๊กเกอร์ 1 ชุด

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pocketful of Ideas Card Deck (พ็อกเกตฟูล ออฟ ไอเดียส์ การ์ด เดก)
โครงสร้างพลาสติก สีขาว
โครงสร้างพลาสติก สีเขียว
โครงสร้างพลาสติก สีชมพู
โครงสร้างพลาสติก สีเหลือง
โครงสร้างพลาสติก สีน�้าเงิน
โครงสร้างพลาสติก สีเทา
โครงสร้างพลาสติก สีด�า
โครงสร้างพลาสติก สีส้ม
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ชุด Full STEAM
ล�าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

แบบฝึก Full STEAM ป.1 เล่ม 1 เรื่อง เรขาคณิตกับสิ่งมีชีวิต
แบบฝึก Full STEAM ป.1 เล่ม 2 เรื่อง รู้จักร่างกายของเรา
แบบฝึก Full STEAM ป.1 เล่ม 3 เรื่อง บ้านของสิ่งมีชีวิต
แบบฝึก Full STEAM ป.1 เล่ม 4 เรื่อง รู้จักโครงสร้างของพืช
แบบฝึก Full STEAM ป.1 เล่ม 5 เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
แบบฝึก Full STEAM ป.1 เล่ม 6 เรื่อง รู้จักวัสดุรอบตัวเรา
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.1 เล่ม 1 เรื่อง เรขาคณิตกับสิ่งมีชีวิต
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.1 เล่ม 2 เรื่อง รู้จักร่างกายของเรา
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.1 เล่ม 3 เรื่อง บ้านของสิ่งมีชีวิต
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.1 เล่ม 4 เรื่อง รู้จักโครงสร้างของพืช
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.1 เล่ม 5 เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.1 เล่ม 6 เรื่อง รู้จักวัสดุรอบตัวเรา
แบบฝึก Full STEAM ป.2 เล่ม 1 วัฏจักรชีวิตของพืช
แบบฝึก Full STEAM ป.2 เล่ม 2 มีชีวิตไม่มีชีวิต
แบบฝึก Full STEAM ป.2 เล่ม 3 ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ
แบบฝึก Full STEAM ป.2 เล่ม 4 การเดินทางของแสงกับการมองเห็น
แบบฝึก Full STEAM ป.2 เล่ม 5 แผ่นดินของเรา
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.2 เล่ม 1 วัฏจักรชีวิตของพืช
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.2 เล่ม 2 มีชีวิตไม่มีชีวิต
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.2 เล่ม 3 ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.2 เล่ม 4 การเดินทางของแสงกับการมองเห็น
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.2 เล่ม 5 แผ่นดินของเรา
แบบฝึก Full STEAM ป.3 เล่ม 1 ปัจจัยจ�าเป็นของชีวิต
แบบฝึก Full STEAM ป.3 เล่ม 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
แบบฝึก Full STEAM ป.3 เล่ม 3 พลังงานไฟฟ้าจากผลไม้
แบบฝึก Full STEAM ป.3 เล่ม 4 อากาศรอบตัวเรา
แบบฝึก Full STEAM ป.3 เล่ม 5 แม่เหล็ก
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.3 เล่ม 1 ปัจจัยจ�าเป็นของชีวิต
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.3 เล่ม 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.3 เล่ม 3 พลังงานไฟฟ้าจากผลไม้
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.3 เล่ม 4 อากาศรอบตัวเรา
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.3 เล่ม 5 แม่เหล็ก
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4130001
4130002
4130003
4130004
4130005
4130006
4140001
4140002
4140003
4140004
4140005
4140006
4230001
4230002
4230003
4230004
4230005
4240001
4240002
4240003
4240004
4240005
4330001
4330002
4330003
4330004
4330005
4340001
4340002
4340003
4340004
4340005

ราคา

497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497

จ�านวน

รวมเงิน

ชุด Full STEAM
ล�าดับ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

แบบฝึก Full STEAM ป.4 เล่ม 1 เรื่อง ต้นไม้ในจินตนาการของฉัน
แบบฝึก Full STEAM ป.4 เล่ม 2 เรื่อง ผู้จัดการสวนสัตว์
แบบฝึก Full STEAM ป.4 เล่ม 3 เรื่อง กล่องบรรจุไข่ ไม่มีวันแตก
แบบฝึก Full STEAM ป.4 เล่ม 4 เรื่อง มาสร้างดวงจันทร์กันเถอะ
แบบฝึก Full STEAM ป.4 เล่ม 5 เรื่อง ระบบสุริยะจ�าลอง
แบบฝึก Full STEAM ป.4 เล่ม 6 เรื่อง ชั้นวางของทรงพลัง
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.4 เล่ม 1 เรื่อง ต้นไม้ในจินตนาการของฉัน
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.4 เล่ม 2 เรื่อง ผู้จัดการสวนสัตว์
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.4 เล่ม 3 เรื่อง กล่องบรรจุไข่ ไม่มีวันแตก
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.4 เล่ม 4 เรื่อง มาสร้างดวงจันทร์กันเถอะ
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.4 เล่ม 5 เรื่อง ระบบสุริยะจ�าลอง
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.4 เล่ม 6 เรื่อง ชั้นวางของทรงพลัง
แบบฝึก Full STEAM ป.5 เล่ม 1 สร้างสรรค์สายกิน
แบบฝึก Full STEAM ป.5 เล่ม 2 รถซิ่งฝุนตลบ
แบบฝึก Full STEAM ป.5 เล่ม 3 เสียงพาเพลิน
แบบฝึก Full STEAM ป.5 เล่ม 4 ชิงช้าน�้า
แบบฝึก Full STEAM ป.5 เล่ม 5 แบบจ�าลองกลุ่มดาว
แบบฝึก Full STEAM ป.5 เล่ม 6 ครอบครัวตัวประหลาด
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.5 เล่ม 1 สร้างสรรค์สายกิน
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.5 เล่ม 2 รถซิ่งฝุนตลบ
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.5 เล่ม 3 เสียงพาเพลิน
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.5 เล่ม 4 ชิงช้าน�้า
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.5 เล่ม 5 แบบจ�าลองกลุ่มดาว
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.5 เล่ม 6 ครอบครัวตัวประหลาด
แบบฝึก Full STEAM ป.6 เล่ม 1 แบบจ�าลองการย่อย
แบบฝึก Full STEAM ป.6 เล่ม 2 เราแยกกันดีกว่านะ
แบบฝึก Full STEAM ป.6 เล่ม 3 ไม้กายสิทธิ์
แบบฝึก Full STEAM ป.6 เล่ม 4 กังหันพลังแรง
แบบฝึก Full STEAM ป.6 เล่ม 5 ส่งจรวดขึ้นฟ้า
แบบฝึก Full STEAM ป.6 เล่ม 6 ฟอสซิลที่สาบสูญ
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.6 เล่ม 1 แบบจ�าลองการย่อย
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.6 เล่ม 2 เราแยกกันดีกว่านะ
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.6 เล่ม 3 ไม้กายสิทธิ์
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.6 เล่ม 4 กังหันพลังแรง
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.6 เล่ม 5 ส่งจรวดขึ้นฟ้า
คู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.6 เล่ม 6 ฟอสซิลที่สาบสูญ
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4430001
4430002
4430003
4430004
4430005
4430006
4440001
4440002
4440003
4440004
4440005
4440006
4530001
4530002
4530003
4530004
4530005
4530006
4540001
4540002
4540003
4540004
4540005
4540006
4630001
4630002
4630003
4630004
4630005
4630006
4640001
4640002
4640003
4640004
4640005
4640006

ราคา

497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497
497

จ�านวน

รวมเงิน

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนตพื้นฐาน
(Coding & Robotics Kit) Quirkbot
ล�าดับ

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนตพื้นฐาน Quirkbot
รวมเปนจํานวนเงิน 1 ชุด = 127,000.-

ราคา

จ�านวน

รวมเงิน

4620001

Quirkbot: Connection System

4,850 10

48,500

Quirkbot: Brain System

4,900 10

49,000

Quirkbot: Robotic Units

2,950 10

29,500

Servo Backpack ตัวส่งไฟฟา 1/Electric Strawbees (Strawbees ไฟฟา)
สมองกล Quirkbot/สายเชื่อมต่อ USB

มอเตอร์ควบคุมการหมุน 1 ชุด, ไขควงเล็ก 1 ช่�น, หลอดไฟ LED 10 ช่�น,
เซ็็นเซ็อร์รับแสง 2 ช่�น, สายเชื่อมต่อมอเตอร์ 1 ชุด, คล่ปปากจระเข้ 1 ชุด,
วัสดุโครงสร้าง (พื่ลาสต่กคละสี) 200 ช่�น, Strawbees (คละแบบ) 100 ช่�น,
กล่องใส่อุปกรณ์์พื่ลาสต่ก 1 กล่อง, ค้่มือ 1 เล่ม
และอุปกรณ์์ตกแต่งพื่ร้อมสต่๊กเกอร์ 1 ชุด

หมายเหตุ: ชุดสือ่ บูรณาการการเรียนรูด้ า้ นวิศวกรรมและหุน่ ยนต์พนื้ ฐาน (Coding & Robotics Kit) Quirkbot ส�าหรับโรงเรียน ขายเป็นชุดเท่านัน้ 1 ชุด = 10 กล่อง (ไม่ขายปลีก)

ชุดสื่อ I CAN CODE
ล�าดับ

1
2

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

I CAN CODE ระดับ Basic
I CAN CODE ระดับ Advanced

4118001
4118002

ราคา

จ�านวน

รวมเงิน

จ�านวน

รวมเงิน

จ�านวน

รวมเงิน

จ�านวน

รวมเงิน

397
397

micro:bit
ล�าดับ

1

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

micro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4778001

ราคา

995

micro:bit in Action
ล�าดับ

1
2
3
4

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action-Basic
คูมือครู micro:bit in Action-Basic
หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action-Advanced
คูมือครู micro:bit in Action-Advanced

4118003
4148001
4138003
4148004

ราคา

95
250
110
300

Scratch in Action
ล�าดับ

1
2
3

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

หนังสือกิจกรรม Scratch in Action-Animation
หนังสือกิจกรรม Scratch in Action-Storytelling
หนังสือกิจกรรม Scratch in Action-Game
-68-

4118004
4138001
4138002

ราคา

95
95
95

Tinker Kit
ล�าดับ

1

ชื่อสินค้า

รหัสสินค้า

Tinker Kit (ท้ิงเกอร์ คิต) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้างสรรค์โครงงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน

4621004

ราคา

จ�านวน

รวมเงิน

จ�านวน

รวมเงิน

จ�านวน

รวมเงิน

จ�านวน

รวมเงิน

จ�านวน

รวมเงิน

3,255

Grove Zero
ล�าดับ

1

ชื่อสินค้า

Grove Zero (โกรฟ ซีโร) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้างสรรค์โครงงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน

ชุด CPU และ Input

4,500

ชุด Output

4,000

ชุดแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม

2,000

Main board 1 บอร์ด และ Input board 3 บอร์ด
Output board 4 บอร์ด

รหัสสินค้า

ราคา

4621005

10,500

รหัสสินค้า

ราคา

Battery board (แบตเตอรี่) 1 บอร์ด, สาย micro USB 1 เส้น, รางถ่าน
AAA แบบ 2 ก้อน 1 ช่�น, นอตสำาหรับยึดอุปกรณ์์ 1 กล่อง, เซ็อร์โวมอเตอร์ 1 ตัว,
Project templates (ชุดกระดาษแข็งสำาหรับต่อโครงสร้าง) 1 ชุด, ค้่มือ 1 เล่ม,
กล่องพื่ลาสต่กใส่อุปกรณ์์ 1 กล่อง

Dash Wonder Pack
ล�าดับ

1

ชื่อสินค้า

Dash Wonder Pack (แดช วันเดอร์ แพ็ก) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้างพื้นฐาน 4621006
การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Dash Robot: หุ่นยนต์ Dash 1 ตัว
Dot Robot: หุ่นยนต์ Dot 1 ตัว
Xylophone for Dash: เครื่องดนตรีของ Dash
Accessories Pack: อุปกรณ์เสริมส�าหรับ Dash และ Dot
ชุดอุปกรณ์์เสร่ม 1 ชุด, Building brick extenders 1 ช่�น,
ชุด Rabbit ears and tail 1 ชุด

17,580

4,980
4,500
4,000
4,100

Cubetto
ล�าดับ

1

ชื่อสินค้า

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์

Cubetto: หุ่นยนต์ไม้ 1 ตัว
My Control Panel: บอร์ดควบคุมคิวเบตโต
My Commands: บล็อกค�าสั่ง 16 ชิ้น

คำาสั่งเด่นหน้า (สีเขียว) 6 ช่�น, คำาสั่งเลี�ยวซ็้าย (สีเหลือง) 4 ช่�น,
คำาสั่งเลี�ยวขวา (สีแดง) 4 ช่�น และบล็อกฟงก์ชัน (สีฟา) 2 ช่�น

My Playground: ผ้าแผนที่โลกของคิวเบตโต 1 ผืน

รหัสสินค้า

ราคา

4621007

12,000

รหัสสินค้า

ราคา

4,800
4,800
1,800
600

Ozobot
ล�าดับ

1

ชื่อสินค้า

Ozobot (โอโซบอต) ชุดสื่อฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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4621008

4,200

Sam Labs
ลําดับ

1

ชื่อส�นค้า

Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯ ฝกทักษะกระบวนการดานว�ทยาการคอมพ�วเตอร

ชุดโมดูลเร��มตน

4,900

บอรดปุมกด 2 โมดูล, หลอดไฟ LED 3 ส� 2 โมดูล และคูมือ 1 เลม

ชุดเซ็นเซอรพ�้นฐาน

รหัสส�นค้า

ราคา

4621010

25,500

4621019

10,500

รหัสส�นค้า

ราคา

จํานวน

รวมเง�น

จํานวน

รวมเง�น

จํานวน

รวมเง�น

จํานวน

รวมเง�น

4,900

เซ็นเซอรวัดแสงสวาง 1 โมดูล, เซ็นเซอรวัดระยะ 1 โมดูล,
เซ็นเซอรวัดความรอน 1 โมดูล และลําโพง 1 โมดูล

ชุดเซ็นเซอร Advanced

4,900

เซ็นเซอรวัดแรงกด 1 โมดูล และเซ็นเซอรวัดความเอียง 1 โมดูล

ชุดมอเตอรขับเคล�่อน

4,900

มอเตอร ไฟฟา 4 โมดูล

ชุดปุมเล�่อนและเซอรโว

3,900

ปุมเล�่อน 1 โมดูล และเซอรโวมอเตอร 1 โมดูล

ชุดอ�ปกรณเสร�ม

2,000

โครงสรางประกอบรถบังคับ 2 ชุด, สาย micro USB 5 ชุด, เซอรโวมอเตอร 1 โมดูล,
แผงตอและเฟ�องสําหรับ Lego 1 ชุด และ Bluetooth USB 6 ชิ�น

2

Sam Labs Curious Car Kit (แซม แล็บส์ คูเรียส คาร์ คิต)
ชุดส�่อฯ เพ�่อสรางพ�้นฐานการเร�ยนรูดานว�ทยาการคอมพ�วเตอร

ชุด Input

ปุมกด 1 โมดูล, ปุมเล�่อน 1 โมดูล และเซ็นเซอรวัดความเอียง 1 โมดูล

ชุด Output

มอเตอร ไฟฟา 2 โมดูล และหลอดไฟ LED 3 ส� 1 โมดูล

ชุดอ�ปกรณเสร�ม

4,500
4,500
1,500

Bluetooth USB 1 ชิ�น, สาย micro USB 2 เสน, โครงสรางประกอบรถบังคับ 1 ชุด,
Project templates (ชุดกระดาษแข็งสําหรับประกอบรถบังคับ) 1 ชุด และคูมือ 2 เลม
Bee-Bot Audio
ลําดับ

1

ชื่อส�นค้า

Bee-Bot Audio (หุ่นยนต์บีบอต) รุนอัดเส�ยงได
ชุดส�่อฯ เพ�่อสรางพ�้นฐานการเร�ยนรูว�ทยาการคอมพ�วเตอร

4621032

3,600

BitGadget Kit
ลําดับ

1

ชื่อส�นค้า

รหัสส�นค้า

BitGadget Kit (บิต แกดเจ็ต คิต) ) ชุดตอขยายส�่อฯ ไมโครบิตเพ�่อการ
ศึกษาดานว�ทยาการคอมพ�วเตอร และการทําโครงงานดิจ�ทัล

4621025

ราคา

3,255

BitCar
ลําดับ

1
2

ชื่อส�นค้า

รหัสส�นค้า

BitCar (บิต คาร์) ชุดตอขยายส�่อฯ ไมโครบิตเพ�่อการศึกษา
ดานว�ทยาการคอมพ�วเตอร และการทําโครงงานดิจ�ทัล
ชุดส�่อฯ กิจกรรม AutBot in Action V.2 size L (หุนยนตเพ�่อการศึกษา)

BitCar 1 ชุด, micro:bit Starter Kit 2 ชุด, หนังส�อกิจกรรม microbit in Action
-Basic 4 เลม, คูมือจัดกิจกรรม micro:bit in Action-Basic 1 เลม

ส่นค้านำาเข้าใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 30-45 วัน
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ราคา

4621029

1,800

4018004

3,650

รวมเงิน
ลด
%
ยอดสุทธิ

คร อบร
ูสอ มแ
นได ล้ว
้จร
�ง

www.EdCAinstitute.com
EdCA ผู้น�าด้านการออกแบบหลักสูตร การอบรมและพัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนรู้
อย่างมีกระบวนการสำาหรับการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในด้านการอ่านออก เขียนได้
และด้านเทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ และออกแบบเทคโนโลยี) พร้อมด้วยทีม
วิทยากรคุณภาพ และเครือข่ายอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยชั้นนำาทั่วประเทศ

COMPUTING
SCIENCE

STEM/
STEAM

LITERACY

LD

CHILDHOOD
EDUCATION

CUSTOMIZED
TRAINING

วิทยาการ
คำนวณ

สะเต็มศึกษา
สะตีมศึกษา

พื้นฐาน
อ่าน-เขียนคิดคำนวณ

ช่วยเหลือ
เด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้

ปฐมวัย

ออกแบบ
การจัดอบรม

มุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดี และใช้จริงในห้องเรียนได้ สร้าง
ความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการ สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ

ครู

การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ

เพื่อสร้าง
นวัตกรรม

P
OWER
เติมพลังความคิด

CS

ว�ทยาการคำนวณ

สร้างทางเลือกการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ ควบคู่กับการได้พัฒนาทักษะคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบและสร้างสรรค์

นักเรียน

micro:bit
in Action
THE ONLINE CODING COURSE

2

Powered by Aksorn NEX

สื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้
อ่านออก เขียนได้ ค�านวณเปน
ควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการคิดขั้นสูง
เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้ คิดเองได้ ท�าเองเปน

สามารถสร้างสรรคนวัตกรรมได้ นำาพาประเทศ
ไปสู่เปาหมาย ประเทศไทย 4.0 และพร้อมต่อการ
เป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21

Aksorn NEX ผู้ให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้าน Coding & Robotics
ชั้นนำาของโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กไทย 4.0

C
D I N G&
O
R
B O T I C S

สั่งซื้อได้ที่ ร้านค้าหนังสือเรียนในจังหวัด หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด

รหัสสินค้า 4600013

