พัฒนาทักษะ

พื้นฐานการเรียนรู้
ให้อ่านออก เขียนได้

คิดค�ำนวณได้
ประจ�ำปี 2561

อ่าน
อักษร เนกซ์ ผู้น�ำด้านสื่อการจัดการเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหา ปูพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียน
การคิดค�ำนวณ (Literacy) สูก่ ารพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กไทย และผู้น�ำด้านการพัฒนาสื่อส่งเสริมการ
ศึกษาพิเศษส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ LD (Learning Disabilities) หรือ เด็กที่มี
สติปัญญาในเกณฑ์ปกติหรือเหนือกว่าเด็กคนอื่น
แต่บกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง
หรือช้ากว่าเด็กที่มีอายุเท่ากัน
การจัดรูปแบบทางการเรียนรู้อย่างเหมาะสม จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนให้เด็กไทย อ่านออก
เขียนได้ ค�ำนวณเป็น

ผลิตโดย:
บริษัท อักษร เนกซ์ จ�ำกัด
497 ถนนบอนด์สตรีท
ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
จัดจ�ำหน่ายโดย:
บริษัท อักษร อินสไปร์ จ�ำกัด
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2622 2999
แฟกซ์. 0 2622 1311-8

เขียน

ค�ำนวณ

ปฐมวัย ช่วงวัยส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาสมองและ
การเรียนรู้ การเตรียม
ทักษะการเรียนรู้ให้พร้อม
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง

หากเด็กมีปัญหา ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในระดับ
ที่สูงขึ้น การพัฒนาการเรียนรู้ จึงต้องท�ำตั้งแต่ระดับปฐมวัย
เนื่องจากเด็กบางคนอาจมีภาวะเสี่ยง และยังไม่แสดง
ความบกพร่องให้เห็นชัดเจน จึงจ�ำเป็นต้องคัดกรองเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะเสี่ยงให้ทันท่วงที และการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
จะท�ำให้เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพตามช่วงวัย
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การคัดกรอง LD
การคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความ
ส�ำคัญต่อการวางแผนช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก ซึ่งหากใช้เครื่องมือ
คัดกรองที่มีคุณภาพ จะช่วยให้การระบุ
ว่าเด็กคนใดเป็นเด็กที่ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการคัดกรอง
ด้านพฤติกรรม/ลักษณะ
1. ภาษา
1.1 พูดช้าเมื่อเท่ียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
1.2 มีปัญหาเรื่องการออกเสียงพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์
1.3 มีความยุ่งยากเกี่ยวกับค�ำที่มีเสียงวรรณยุกต์
ต่างกัน เช่น ม้า-หมา ขาว-ข้าว ป้า-ป๊า
เป็นต้น
1.4 มีความยากล�ำบากในการเรียนรู้ค�ำศัพท์
ใหม่ ๆ
1.5 มีปัญหาเรื่องค�ำคล้องจอง
1.6 ไม่เข้าใจค�ำถาม
1.7 มีปัญหาเรื่องการบอกความต้องการของ
ตนเอง
1.8 มีความยากล�ำบากในการเล่าเรื่องที่ตนเอง
สนใจให้ผู้อื่นฟัง
1.9 มีความสับสนเรื่องทิศทาง เช่น ซ้าย-ขวา
บน-ล่าง ข้างหน้า-ข้างหลัง เป็นต้น

พฒ
ั นาส
กู ารอา น ออกเขยี นได คำนวณคลอ ง

LD กับปัญหา

อ่านไม่ได้
เขียนไม่ได้
ค�ำนวณไม่ได้

อ่านไม่ออก อ่านข้าม อ่านผิด
อ่านสลับพยัญชนะ ผสมค�ำไม่ได้
แยกค�ำไม่ได้ อ่านจับใจความไม่ได้
เขียนไม่ ได้ เขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ สลับ แยกแยะตัวหนังสือ
ไม่ได้ ท�ำให้เขียนช้าและไม่ชอบเขียน
ค�ำนวณไม่ ได้ ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข
และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เขียน
ตัวเลขผิด ไม่เข้าใจโจทย์ปัญหา และวิธี
การค�ำนวณ

แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ ครบชุด 6 เล่ม รหัสสินค้า 9030001

สื่อส่งเสริมทักษะเพื่อป้องกัน
ช่วยเหลือและแก้ไขทางการเรียนรู้
เตรียมทักษะพื้นฐานทางการ
เรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ท�ำให้การอ่านออก
เขียนได้เป็นเรื่องง่าย
การประเมินเพื่อคัดกรอง
ก่อนฝึก เสริมทักษะการ
เรียนรู้ที่จ�ำเป็นทั้ง 8 ด้าน
พัฒนาทักษะทางการ
เรียนรู้ผ่านแบบฝึก
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อม

แบบทดสอบความพร้อมทางการ
เรียนรู้: แบบทดสอบก่อนการฝึก

เล่มที่ 1 ด้านการจ�ำ
การจ�ำแนกภาพทางสายตา

เล่มที่ 2 ด้านการจ�ำ การจ�ำแนก
ทางการฟังและการเรียงล�ำดับ

เล่มที่ 3 ด้านทิศทาง
และการจัดกลุ่มสัมพันธ์

เล่มที่ 4 ด้านกิจกรรมสหสัมพันธ์ฯ
จ�ำนวน ตัวเลข และการเปรียบเทียบ

แบบทดสอบความพร้อมทางการ
เรียนรู้: แบบทดสอบหลังการฝึก

เพื่อทราบพัฒนาการของ
เด็กและทักษะที่ควร
พัฒนาเพิ่ม

ชุดฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

-บัตรภาพ-

รหัสสินค้า 9191002

การเรียนรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง
ได้แก่ สีน�ำสายตา ผิวสัมผัสนูน และ
สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ พัฒนาการอ่าน
การเขียน และการออกเสียงที่ถูกต้อง
ใช้เทคนิคการใช้ประสาทสัมผัส
หลายทาง (Multisensory)
8 ด้าน

สื่อฐานกรณ์
สอนอ่านเขียน
(ระดับปฐมวัยประถมศึกษา)

ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
การอ่านเขียน เรียนรู้การออก
เสียงที่ถูกต้อง

-บัตรสัมผัส-

รหัสสินค้า 9191003

-บัตรรูปปาก-

รหัสสินค้า 9191001

-ชุด SMART LIP (Big Box)รหัสสินค้า 9191004
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ชุดฐานกรณ์สอนอ่านเขียน
ชุดแบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 (1 ชุด = 4 เล่ม) รหัสสินค้า 9031008

ประสมพยัญชนะกับสระ อ่านออกเสียง
เป็นพยางค์และค�ำได้

ฐานกรณ์
สื่อสร้าง
เสริมทักษะ
ป้องกัน
ช่วยเหลือ
และแก้ไข
ปัญหา
อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้

เรียนรู้เรื่องระดับเสียงวรรณยุกต์ รูปปาก
ฐาน ช่วยให้ออกเสียงวรรณยุกต์ถูกต้อง

เรียนรู้และสามารถอ่านค�ำที่ตัวสะกดได้
เรียนรู้ค�ำมากขึ้น พัฒนาทักษะการอ่าน

อ่านค�ำควบกล�้ำและอักษรน�ำได้ ประสม
ค�ำและออกเสียงค�ำ สะกดค�ำเบื้องต้น

ชุดแบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (1 ชุด = 3 เล่ม) รหัสสินค้า 9031009

เรียนรู้จากมาตรา ก กา พร้อมฝึกทักษะ
การอ่านเรื่องสั้นที่มีตัวสะกดต่อไป

รู้มาตราตัวสะกด ฝึกทักษะการอ่าน
เรื่องสั้นที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกัน

สามารถอ่านเรื่องสั้น มีทักษะการอ่าน
เรื่องราวและการอ่านจับใจความส�ำคัญ

ชุดแบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน (1 ชุด = 3 เล่ม) รหัสสินค้า 9031010

เรียนรู้ จดจ�ำ และเขียนเส้นพื้นฐาน 13
เส้นได้ ฝึกกล้ามเนื้อมือ ซึ่งจะช่วยให้
เด็กมีความพร้อมในการเขียนต่อไป

สังเกตเห็นความแตกต่าง จ�ำและจ�ำแนก เรียนรู้โดยเรียงล�ำดับเนื้อหาจากง่าย
พยัญชนะทั้ง 44 ตัวได้ อย่างชัดเจน
ไปยาก ท�ำให้เด็กมีความสุข จากการฝึก

ชุุดแบบประเมิน
ฐานกรณ์สอน
อ่านเขียน
(1 ชุด = 2 เล่ม )
รหัสสินค้า 9031017
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แบบประเมินการอ่านและ
การเขียน: ส�ำหรับครู

แบบประเมินการอ่านและ
การเขียน: ส�ำหรับนักเรียน

การจัดกลุ่มสัมพันธ์ ทักษะการรับรู้ข้อมูลการ
จัดหมวดหมู่สิ่งของที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อ
การจัดหมวดหมู่พยัญชนะและค�ำ จ�ำแนกภาพ

รหัสสินค้า 9180002

การเรียงล�ำดับ ฝึกทักษะด้านการเรียงล�ำดับ
เพื่อให้สามารถเรียบเรียงสิ่งที่ต้องการ
ถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

รหัสสินค้า9180007

เรียนรูท
้ ักษะ
จ�ำเป็น 8 ด้าน
สร้างเสริม
เพิ่มศักยภาพ
พร้อมสู่ระดับ
ประถมศึกษา

ทิศทาง ฝึกทักษะด้านทิศทาง ท�ำให้เด็กไม่
สับสนกับต�ำแหน่งของพยัญชนะกับสระ เป็น
พื้นฐานสู่การอ่านและสะกดค�ำต่อไป

รหัสสินค้า 9180005

การฟัง ฝึกทักษะการจ�ำแนกทางการฟัง เพื่อ
ให้สามารถจ�ำหรือแยกเสียงจากการฟังได้

รหัสสินค้า9180004

รหัสสินค้า9180003

ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาสมองของเด็ก
ปฐมวัย BBL

จ�ำแนกพยัญชนะ ฝึกทักษะทางสายตา เรียนรู้
อย่างเป็นกระบวนการ เรียงล�ำดับขั้นตอน ใช้
ภาพและสีที่แตกต่าง เพื่อเป็นสื่อน�ำสายตา

รหัสสินค้า 9180006

สนุกสนานกับกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ

จ�ำแนกภาพ ฝึกทักษะทางสายตาด้วยการจ�ำ
และจ�ำแนกภาพเป็นขั้นต้น ก่อนไปสู่ทักษะ
การจ�ำและจ�ำแนกพยัญชนะต่อไป

รหัสสินค้า 9180008

สื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการอ่าน
การเขียน และคณิตศาสตร์
สอดคล้องกับทักษะทางการเรียนรู้
8 ด้าน พัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนและเตรียม
ความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

รหัสสินค้า 91800023

ชุด CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม

จ�ำนวนและตัวเลข เรียนรู้ทักษะด้านการเขียน
ตัวเลข และการนับจ�ำนวน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
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การเปรียบเทียบ เรียนรู้ทักษะการสังเกตและ
เปรียบเทียบ เพื่อให้เด็กสามารถเปรียบเทียบ
หรือจ�ำแนกสิ่งของตั้งแต่ 2 จ�ำนวนขึ้นไปได้

ชุด CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี
รหัสสินค้า 9181001

โปรแกรม อ่านเขียนเรียนดี
สื่อนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ทักษะการอ่านการเขียน
ภาษาไทย และแก้ปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

รหัสสินค้า 9181002

สื่อนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียนภาษาไทย
อย่างถูกต้อง
เหมาะส�ำหรับเด็ก
วัยเริ่มต้นศึกษา
(ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาปีที่ 3)

กลุ่มพัฒนาทักษะการสังเกตและการจ�ำ เมื่อเด็กผ่าน
การฝึกทักษะในกลุ่มนี้แล้ว จะมีการรับรู้ทางสายตา
และการฟังดีขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการอ่านและ
เขียนต่อไป
รหัสสินค้า 9181003

กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านค�ำ เพื่อฝึกทักษะด้านการ
อ่านค�ำ เมื่อเด็กผ่านการฝึกทักษะในกลุ่มนี้แล้ว จะ
เข้าใจความหมายของค�ำ
รหัสสินค้า 9181004

พัฒนาทักษะทางการ
เรียนรู้แก้ไขปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้

กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อฝึกทักษะ
ด้านการอ่านจับใจความ เมื่อเด็กผ่านการฝึกทักษะ
กลุ่มนี้แล้ว จะสามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้

กลุ่มพัฒนาทักษะการเขียน เมื่อเด็กผ่านการฝึกทักษะ
ในกลุ่มนี้แล้ว จะสามารถเขียนตัวอักษร สระ และ
ตัวเลขได้ถูกวิธี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสะกดค�ำและ
แต่งประโยค

รหัสสินค้า 9181005

รหัสสินค้า 9181006

กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อฝึกทักษะ
ด้านการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมเมื่อเด็กผ่านการ
ฝึกทักษะในกลุ่มนี้แล้ว เด็กจะสามารถประสมค�ำได้

แบบทดสอบ เพื่อทดสอบความสามารถและทักษะ
เบื้องต้นด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้น
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ชุด แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก
แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การอ่านการเขียนภาษาไทย
สื่อนวัตกรรมส�ำหรับเด็ก พัฒนา
จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (1 ชุด = 4 เล่ม) รหัสสินค้า 9031001

ใช้สีเป็นสื่อน�ำสายตาอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับ
การท�ำงานของสมอง (BBL)
สื่อพัฒนาทักษะทางการ
เรียนรู้แก้ไขปัญหาการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
สนุกสนานกับกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ
อ่านและการเขียน

รูู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
เร่ียนรู้ จดจ�ำ และเขียนพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของค�ำได้อย่าง
ถูกต้อง จ�ำแนกความแตกต่างของพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ที่มีรูปหรือเสียง
ที่คล้ายกันได้

สะกดค�ำ จ�ำความหมาย กระจายค�ำ
เรียนรู้ และสร้างค�ำใหม่ ๆ ด้วยการเพิ่มองค์
ประกอบของค�ำ หรือประสมค�ำด้วยสะกด และ
ค�ำควบกล�้ำได้ สามารถอ่านและเขียนเป็นค�ำ
กระจายค�ำ รวมถึงสะกดค�ำได้อย่างถูกต้อง

เรียงร้อยถ้อยค�ำ สร้างสรรค์ประโยค
สามารถอ่านเขียน วลี ค�ำสัมผัส บทร้อยกรอง
ร้อยแก้ว และประโยคได้ รวมถึงใช้ค�ำสัมผัสช่วย
ผันเสียงของค�ำ เข้าใจความหมายของค�ำต่าง ๆ
มากขึ้น เพื่อน�ำมาเรียบเรียงเป็นประโยคที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง และได้ใจความ

จับใจความส�ำคัญ สร้างสรรค์งานเขียน
สามารถอ่านจ�ำใจความส�ำคัญของเรื่อง เล่า
เรื่อง และตอบค�ำถามจากเรื่องที่อ่านได้ รวมถึง
เขียนเพื่อบรรยายเหตุการณ์ เล่าเรื่อง และแสดง
ความคิดเห็นได้
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ชุด CD-ROM เกมการอ่านการเขียน
สือ่ พัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่าน
การเขียน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ และ
ทักษะให้เด็กพร้อมต่อการศึกษาใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น

รหัสสินค้า 9181029

ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ ให้กับนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (LD)
พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการ
อ่านการเขียนในระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1-3

พิชิตองค์ประกอบของค�ำในเมืองก้อนเมฆ
เพื่อฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
การประสมค�ำ และฝึกทักษะด้านการอ่าน

รหัสสินค้า 9181030

วิเคราะห์ค�ำ จ�ำความหมายในดินแดนลึกลับ
เด็ก ๆ จะได้รู้จักมาตราตัวสะกด ค�ำควบกล�้ำ
และวิเคราะห์องค์ประกอบของค�ำ เพื่อฝึกทักษะ
การอ่านเป็นค�ำ สะกด จ�ำแนกค�ำ และเข้าใจ
ความหมายของค�ำ

รหัสสินค้า 9181031

ท่องทะเลลึก ฝึกอ่านจับใจความ
เด็ก ๆ จะได้ฝึกสร้างวลี ประโยค และฝึกทักษะ
ด้านการอ่านข้อความและการอ่านจับใจความ
ส�ำคัญ

รหัสสินค้า 9181033

ตะลุยอวกาศกับการเขียนตัวอักษร
เพื่อฝึกทักษะด้านการเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และตัวเลข พร้อมทั้งฝึกให้เด็ก ๆ
รู้จักค�ำที่ประสมด้วยสระ และวรรณยุกต์

รหัสสินค้า 9181034

ฝึกฝนค�ำ จ�ำเรื่องราวในเมืองพิศวง
ฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบของค�ำ รู้จักหน้าที่ของ
ค�ำในประโยค สร้างประโยค และฝึกเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบประโยคข้อความและเหตุการณ์
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รหัสสินค้า 9181010

ฝึกทักษะสัมพันธ์ ในหมู่บ้านขนม
เพื่อฝึกทักษะการประสานสายตากับกล้ามเนื้อมือ
เช่น ความว่องไวในการใช้สายตา การสังเกต
การจ�ำและจ�ำแนกภาพทางสายตา เป็นต้น
รหัสสินค้า 9181032

อ่านเรียนเขียนคล่อง
เรียนรู้และฝึกทักษะการประสมค�ำด้วย พยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด พร้อมฝึกอ่านและ
เข้าใจความหมายของค�ำได้อย่างถูกต้อง

ชุด แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ
แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 1
จ�ำนวนและตัวเลข (1 ชุด = 5 เล่ม) รหัสสินค้า 9036015

สื่อเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ สาระจ�ำนวนและการด�ำเนินการ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน
เกิดเป็นแนวความคิดรวบยอดทางคณิตที่ถูกต้อง
เหมาะส�ำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 และนักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะพื้นฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นล�ำดับ
เกิดแนวความคิดทางคณิตศาสตร์
(Mathematical Concept) ที่ถูกต้อง
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม

สื่อการเรียน
การสอน
ชุดหลักเม็ดนับ
แสดงจ�ำนวน
รหัสสินค้า 9196001

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จ�ำนวนนับ 1-10 และ 0 จ�ำนวนนับ
11-100 จ�ำนวนนับไม่เกิน 10,000
ฝึกทักษะการเขียนตัวเลขไทยแสดง
จ�ำนวนนับ ฝึกเปรียบเทียบและเรียง
ล�ำดับจ�ำนวนนับ เพื่อเตรียมพร้อมสู่
การเรียนรู้เรื่องการบวกจ�ำนวนนับ
ต่อไป

แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 2
การบวกและโจทย์ปัญหา (1 ชุด = 3 เล่ม) รหัสสินค้า 9036016

ฝึกการบวกจ�ำนวนนับสองจ�ำนวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 10 จ�ำนวนนับที่
มีผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีทด
จ�ำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
และมีทด นักเรียนจะสามารถเรียนรู้
เรื่องการบวกจ�ำนวนนับที่เพิ่มมากขึ้น
ต่อไป
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ส่งเสริม
เรียนรู้
เข้าใจ

แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 3
การลบและโจทย์ปัญหา (1 ชุด = 3 เล่ม) รหัสสินค้า 9036017

สร้างแนวคิด
รวบยอดทาง
คณิตศาสตร์
กับหลักเม็ดนับ
ฝึกการลบจ�ำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 จ�ำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 และไม่มีการกระจาย จ�ำนวนนับที่มีตัวตั้ง
ไม่เกิน 1,000 และมีการกระจาย เพื่อให้สามารถหาผลลบของจ�ำนวนนับที่มากกว่า 1,000 ได้โดยหลักการเดียวกัน

แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 4
การคูณและโจทย์ปัญหา (1 ชุด = 3 เล่ม) รหัสสินค้า 9036018

รู้และเข้าใจเรื่องความหมายของการคูณและการคูณจ�ำนวนที่มีหนึ่งหลัก สองหลัก การคูณจ�ำนวนไม่เกินสามหลัก
วิเคราะห์และหาค�ำตอบจากโจทย์ปัญหา เตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้เรื่องการหารและความสัมพันธ์กับการคูณต่อไป

แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 5
การหารและโจทย์ปัญหา (1 ชุด = 3 เล่ม) รหัสสินค้า 9036019

CD-ROM
คณิตศาสตร์
กับหลักเม็ดนับ
รหัสสินค้า 9186005

รู้และเข้าใจความหมายของการหารและความสัมพันธ์กับการคูณ การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก สองหลัก รวมถึงการ
วิเคราะห์หาค�ำตอบจากโจทย์ปัญหา เพื่อให้สามารถน�ำความรู้เรื่องการหารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
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ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ
ล�ำดับ

1

		
		
		
		
		
		

2
3

ชื่อสินค้า		

รหัสสินค้า

ราคา		 จ�ำนวน

รวมเงิน

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ (6 เล่ม)		 9030001 1,124

แบบทดสอบทักษะทางการเรียนรู้: แบบทดสอบก่อนฝึก
174
แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ เล่ม 1: ด้านการจ�ำ การจ�ำแนกภาพทางสายตา 194 		
แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ เล่ม 2: ด้านการจ�ำ การจ�ำแนกทางการฟังและการเรียงล�ำดับ 194 		
แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ เล่ม 3: ด้านทิศทาง และการจัดกลุ่มสัมพันธ์
194			
แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ เล่ม 4: ด้านกิจกรรมสหสัมพันธ์ฯ
194				
แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียนรู้: แบบทดสอบหลังฝึก
174

แบบทดสอบทักษะทางการเรียนรู้ : แบบทดสอบก่อนฝึก
9130001
แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียนรู้ : แบบทดสอบหลังฝึก		 9130006

174
174

ชุด ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน ระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ
ล�ำดับ

1
		
		
		
2
		
		
		
3
		
		
		
4
		
		
5
6
7
8

ชื่อสินค้า		

รหัสสินค้า

ราคา		 จ�ำนวน

ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 (4 เล่ม)		
แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 เล่ม 1
84
แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 เล่ม 2
74
แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 เล่ม 3
174
แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 1 เล่ม 4
74
ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม)		
แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 เล่ม 1
164
แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 เล่ม 2
94
แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 เล่ม 3
144
ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (3 เล่ม)		
แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 เล่ม 1
100
แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 เล่ม 2
180
แบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 เล่ม 3
160
ชุด แบบประเมินฐานกรณ์สอนอ่านเขียน  (2 เล่ม)		
แบบประเมินการอ่านและการเขียน: ส�ำหรับครู
100
แบบประเมินการอ่านและการเขียน: ส�ำหรับนักเรียน
100
สื่อฐานกรณ์สอนอ่านเขียน (ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา)
สื่อฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุด SMART LIP (BIG BOX)		
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุดบัตรรูปปาก		
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุดบัตรภาพ		
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุดบัตรสัมผัส		

9031008

406

9031009

402

9031010

440

9031017

200

รวมเงิน

9191004 4,980
9191001 550
9191002 350
9191003 450

ชุด CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม ระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ
ล�ำดับ

1
2
3
4

ชื่อสินค้า		

รหัสสินค้า

ราคา		 จ�ำนวน

CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม แผ่นที่ 1: เกมจ�ำแนกภาพ		
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม แผ่นที่ 2: เกมจ�ำแนกพยัญชนะ		
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม แผ่นที่ 3: เกมการฟัง		
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม แผ่นที่ 4: เกมทิศทาง		

9180023
9180002
9180003
9180004

200
200
200
200
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รวมเงิน

5
6
7
8

CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม แผ่นที่ 5: เกมการจัดกลุ่มสัมพันธ์		
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม แผ่นที่ 6: เกมการเรียงล�ำดับ		
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม แผ่นที่ 7: เกมจ�ำนวนและตัวเลข		
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม แผ่นที่ 8: เกมการเปรียบเทียบ		

9180005
9180006
9180007
9180008

200
200
200
200

ล�ำดับ ชื่อสินค้า		

รหัสสินค้า

ราคา		จ�ำนวน รวมเงิน

1 CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี แผ่นที่ 1:		
		 กลุ่มพัฒนาทักษะการสังเกตและการจ�ำ
2 CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี แผ่นที่ 2:		
กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านค�ำ
3 CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี แผ่นที่ 3:		
		 กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
4 CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี แผ่นที่ 4: 		
		 กลุ่มพัฒนาทักษะการเขียน
5 CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี แผ่นที่ 5:		
		 กลุ่มพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
6 CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี: แบบทดสอบ		

9181001

400

9181002

400

9181003

400

9181004

400

9181005

400

9181006

500

รหัสสินค้า

ราคา		 จ�ำนวน

9031001

720

รหัสสินค้า

ราคา		 จ�ำนวน

ชุด CD-ROM โปรแกรมอ่านเขียนเรียนดี ระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ชุด แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก ระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ
ล�ำดับ

ชื่อสินค้า		

1 ชุด แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+) (4 เล่ม)
		 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+): เล่ม 1

รวมเงิน

190

		
		

รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+): เล่ม 2
		 สะกดค�ำ จ�ำความหมาย กระจายค�ำ
		 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+): เล่ม 3
		 เรียงร้อยถ้อยค�ำ สร้างสรรค์ประโยค
		 แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+): เล่ม 4
		 จับใจความส�ำคัญ สร้างสรรค์งานเขียน

230

160
140

CD-ROM เกมการอ่านการเขียน ระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อสินค้า		

CD-ROM เกมการเขียน 1 (A+) : การเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์		
CD-ROM เกมการเขียน 2 (A+) : การเขียนค�ำ ประโยคและเรื่องราว		
CD-ROM เกมการอ่าน 1 (A+) : การอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์		
CD-ROM เกมการอ่าน 2 (A+) : การอ่านค�ำ		

9181033
9181034
9181029
9181030
CD-ROM เกมการอ่าน 3 (A+) : การอ่านข้อความและการจับใจความส�ำคัญ 9181031
CD-ROM กิจกรรมสหสัมพันธ์		 9181010
CD-ROM อ่านเรียนเขียนคล่อง (A+) : รู้จักค�ำ จ�ำตัวสะกด 		 9181032

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือราคาจากปกสินค้าเป็นส�ำคัญ / รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม /
รายการสื่อ CD, DVD และสื่ออื่น ๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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400
400
400
400
400
400
400

รวมเงิน

ชุด แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ ระดับประถมศึกษา

ชื่อผู้แต่ง: รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ
ล�ำดับ

ชื่อสินค้า		

รหัสสินค้า

ราคา		 จ�ำนวน

9036015

800

2 ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ (A+) เรื่องที่ 2
9036016
		 การบวกและโจทย์ปัญหา (3 เล่ม)
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 2 การบวกและโจทย์ปญั หา เล่ม 1 120
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 2 การบวกและโจทย์ปญั หา เล่ม 2 180
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 2 การบวกและโจทย์ปญั หา เล่ม 3 140

440

3 ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ (A+) เรื่องที่ 3
9036017
		 การลบและโจทย์ปัญหา (3 เล่ม)
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 3 การลบและโจทย์ปญั หา เล่ม 1 120
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 3 การลบและโจทย์ปญั หา เล่ม 2 150
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 3 การลบและโจทย์ปญั หา เล่ม 3 150

420

4 ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ (A+) เรื่องที่ 4
9036018
		 การคูณและโจทย์ปัญหา (3 เล่ม)
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 4 การคูณและโจทย์ปญั หา เล่ม 1 160
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 4 การคูณและโจทย์ปญั หา เล่ม 2 160
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 4 การคูณและโจทย์ปญั หา เล่ม 3 180

500

5 ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ (A+) เรื่องที่ 5
9036019
		 การหารและโจทย์ปัญหา (3 เล่ม)
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 5 การหารและโจทย์ปญั หา เล่ม 1 180
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 5 การหารและโจทย์ปญั หา เล่ม 2 180
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรือ่ งที่ 5 การหารและโจทย์ปญั หา เล่ม 3 180

540

1 ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ (A+) เรื่องที่ 1
		 จ�ำนวนและตัวเลข (5 เล่ม)
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรื่องที่ 1 จ�ำนวนและตัวเลข เล่ม 1
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรื่องที่ 1 จ�ำนวนและตัวเลข เล่ม 2
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรื่องที่ 1 จ�ำนวนและตัวเลข เล่ม 3
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรื่องที่ 1 จ�ำนวนและตัวเลข เล่ม 4
		 แบบฝึกบวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ(A+) เรื่องที่ 1 จ�ำนวนและตัวเลข เล่ม 5

160
140
140
180
180

6

CD-ROM คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ (A+)		 9186005

7

สื่อการเรียนการสอน ชุด หลักเม็ดนับแสดงจ�ำนวน		 9196001 1,350

1 หนังสือ การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ		
9121001
		
หมายเหตุ
: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือราคาจากปกสินค้าเป็นส�ำคัญ / รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม /
รายการสื่อ CD, DVD และสื่ออื่น ๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อผู้สั่งซื้อ

ต�ำแหน่ง

ชื่อโรงเรียน

ที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)

ลงชื่อ

ผู้สั่งซื้อ
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400
250

รวมเงิน

การจัดห้องเรียนเด็ก LD ด้วย 3ส
เด็ก LD มีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กอื่นๆ เทคนิคที่ใช้จึงแตกต่างกันไป
ครูและผู้ปกครองควรมีความเข้าใจถึงความแตกต่างของเด็ก การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน หรือค�ำนวณ
ให้มีพัฒนาการดีขึ้นตามล�ำดับ
มาจัดห้องเรียนให้เด็ก LD กันเถอะ

สื่อและกระบวนการสอน

เรียงล�ำดับการสอนจากง่ายไปยาก
สอนด้วยวิธี Multisensory
น�ำเสนอประเด็นส�ำคัญของเรื่องก่อนสอน ใช้ค�ำสั่งที่สั้น
ชัดเจน เข้าใจง่าย และทวนค�ำสั่งก่อนลงมือปฏิบัติ
ปรับรูปแบบสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม เช่น
ใช้เทคนิคสีน�ำสายตา ภาพประกอบที่ชัดเจน

แสดงความสามารถ

หาจุดเด่นและความสามารถพิเศษของเด็ก และเปิด
โอกาสให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ใช้แรงจูงใจเชิงบวกอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ชมเชย จะท�ำให้
เด็กมีกำ� ลังใจและพยายามมากขึ้น

สิ่งแวดล้อม

จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนและเล่นพร้อมกับเพื่อน
จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และหลีกเลี่ยงการ
รบกวนที่จะท�ำให้เด็กเสียสมาธิ
สร้างบรรยากาศความสุข
สนุกสนาน ในห้องเรียน
ให้ความช่วยเหลือและให้เวลา
เด็กมากขึ้น
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LD กับปัญหา

อ่านไม่ได้
เขียนไม่ได้
ค�ำนวณไม่ได้

สั่งซื้อได้ที่ ร้านค้าหนังสือเรียนในจังหวัด หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด

รหัสสินค้า 4600012
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8 859422 805265

