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2017 เลิิร์์น เอ็็ดดูเคช่ั่�น ได้ร่์บการ์ค่ดเลืิอ็ก 
ให้้เป็็น 1 ใน 8 อ็งค์กร์ จาก 3,500 อ็งค์กร์ท่ั่�วโลิก

DBS-NUS Social Venture Challenge 
Asia Awards Ceremony 2015

Bett Asia 2015 “EdtechExcellence Award”

ร์างว่ลินว่ตกร์ร์มแห่้งชั่าติ ป็ร์ะจำาป็ ี2020 
ด้านสิิ่�งแวดล้ิอ็มแลิะส่ิ่งคม

ร์างว่ลินว่ตกร์ร์มแห่้งชั่าติ ป็ร์ะจำาป็ ี2021 
ด้านอ็งค์กร์นว่ตกร์ร์มดีเด่น ป็ร์ะเภทั่อ็งค์กร์
ภาคเอ็กชั่นขนาดกลิาง

Social Enterprise Awards by TSEO 2014

ให้้เป็็น 1 ในองค์์กรท่ี่� EPIC Foundation ให้้การสนับสนุนของ 
EPIC Portfolio

รางวััลชนะเลิศบนเวัท่ี่ระดัับนานาชาติิจััดัโดัยมห้าวิัที่ยาลัยแห่้งชาติิสิงค์โป็ร์
และธนาค์ารด่ับ่เอส ณ ป็ระเที่ศสิงค์โป็ร์ จัากกว่ัา 580 โค์รงการใน 30 
ป็ระเที่ศทัี่�วัเอเช่ย

รางวััลค์วัามเป็็นเลิศด้ัานการศึกษา 2015 โดัย iDA 
จัากป็ระเที่ศสิงค์โป็ร์

รางวััลชนะเลิศ Change Awards โดัย สํานักงานสร้างเสริมกิจัการเพ่ื่�อ
สังค์มแห่้งชาติิ (สกส.)

การเร่ยนออนไลน์ แบบผสมผสาน Online Blended Learning

การเร่ยนออนไลน์ แบบผสมผสาน Online Blended Learning

WINNING AWARDS
ได้้รัับการัยอมรัับ จากนานาปรัะเทศ
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Learn Education
นวััตกรัรัมการัเรีัยนร้้ัร้ัปแบบใหม่ เพ่ื่�อผลสัมฤที่ธิ�ท่ี่�มากกว่ัา

รัะบบถู้กพััฒนาโด้ยทีมงาน
นักวิัชาการัด้้านการัศึกษา

ให้ผลสััมฤทธิิ์�ทางการัเรีัยนที�ดี้ยิ�งขึึ้�น

สันับสันุนการัสัอน แบ่งเบา
ภารัะในการัเตรีัยมการัสัอน

การัันตีคุุณภาพั

มีทีมงานคุุณภาพัด้้แลและ
ร่ัวัมพััฒนา

2017 เลิิร์์น เอ็็ดดูเคช่ั่�น ได้ร่์บการ์ค่ดเลืิอ็ก 
ให้้เป็็น 1 ใน 8 อ็งค์กร์ จาก 3,500 อ็งค์กร์ท่ั่�วโลิก

เน้นสร้างค์วัามเข้าใจั ค์วัามร่วัมม่อ
ในชั�นเร่ยน และการป็ระยุกต์ิ

ทํี่าข้อสอบได้ัจัริง

วััดัผล และป็ระเมินค์วัามสามารถของ
นักเร่ยนได้ัทัี่นท่ี่ ได้ัรับการยอมรับ

และไว้ัวัางใจัจัากโรงเร่ยนกว่ัา 500 โรงเร่ยน

และการออกข้อสอบเพ่ื่�อการวััดัผล
ของค์รูรวัมถึงดูัแลจััดัการพื่ฤติิกรรม
ของเด็ัก ๆ ในห้้องเร่ยนได้ัง่ายยิ�งขึ�น

ด้ัวัยรางวััลชนะเลิศทัี่�งในป็ระเที่ศ
และระดัับนานาชาติิ

เพ่ื่�อให้้การเร่ยนการสอนเกิดั
ป็ระสิที่ธิภาพื่สูงสุดั พื่ร้อมท่ี่มงาน
ให้้คํ์าป็รึกษาติลอดั 24 ชั�วัโมง

ALWAYS SUPPORT BY OUR PROFESSIONAL TEAM
ดูัแลทุี่กขั�นติอน โดัยท่ี่มงานม่ออาช่พื่ เพ่ื่�อการเร่ยนการสอนท่ี่�ด่ัท่ี่�สุดั

นักวิัชาการคุ์ณภาพื่มากกว่ัา  20 ท่ี่านจัากมห้าวิัที่ยาลัยชั�นนํา ร่วัมวิัเค์ราะห์้และพัื่ฒนา
ห้ลักสูติรจัากห้ลักสูติรแกนกลาง ห้ลักสูติรเค์ร่อค์าที่อลิก และข้อสอบที่างการศึกษา
ระดัับชาติิต่ิาง ๆ  ย้อนห้ลัง 3 ปี็ โดัยเน้นให้้ผู้เร่ยนเข้าใจัป็ระยุกต์ิทํี่าข้อสอบ และต่ิอยอดั
การเร่ยนในอนาค์ติได้ั

ACADEMIC TEAM

PRODUCTION TEAM

EDUCATION SERVICE TEAM

ท่ี่มผลิติไฟล์การเร่ยน ถ่ายทํี่าและออกแบบกราฟกิระดัับม่ออาช่พื่เพ่ื่�อกระตุ้ินการเร่ยนรู้
ท่ี่�มาพื่ร้อมค์วัามสนุกสนาน และดึังดูัดัให้้ผู้เร่ยนอยากเข้าสู่บที่เร่ยนทุี่กค์รั�ง

ท่ี่มบริการดูัแล ทัี่�งโรงเร่ยน ค์รูผู้สอน และนักเร่ยนเพ่ื่�อพัื่ฒนาการเร่ยนการสอน
ให้้ราบร่�น เป็็นไป็ติามเป้็าห้มาย จันได้ัผลสัมฤที่ธิ�ที่างการเร่ยนท่ี่�ด่ัขึ�น

ACADEMIC 
TEAM

PRODUCTION 
TEAM

EDUCATION 
SERVICE TEAM
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เร่ยนสนุก เข้าใจัง่าย ม่ผลการเร่ยนด่ัขึ�น 
เร่ยนด้ัวัยค์วัามเร็วัของตินเอง 
ที่บที่วันบที่เร่ยนในรูป็แบบต่ิาง ๆ 
ได้ับ่อยติามท่ี่�ต้ิองการ

บุติรห้ลานรู้จัักวิันัยในการเร่ยน
ภูมิใจัจัากผลสัมฤที่ธิ�การเร่ยนท่ี่�ด่ัขึ�น
ไร้กังวัลเร่�องเด็ัก ๆ เร่ยนไม่ทัี่นเพ่ื่�อน
ร่วัมชั�น

แบ่งเบาภาระในการเติร่ยมการสอน
และการเติร่ยมข้อสอบ 
บริห้ารจััดัการ พื่ฤติิกรรมของนักเร่ยน
ในห้้องเร่ยนได้ัง่ายยิ�งขึ�น
ที่ราบผลการเร่ยนการสอนทัี่นท่ี่
ห้ลังจับค์าบสามารถดูัแลนักเร่ยน
เป็็นรายบุค์ค์ลได้ั

ภาพื่รวัมผลสัมฤที่ธิ�ของโรงเร่ยนด่ัขึ�น
สร้างค์วัามเช่�อมั�นต่ิอผู้ป็กค์รอง ในการส่งบุติรห้ลานเข้าเร่ยน 
ส่งเสริมให้้โรงเร่ยนม่ภาพื่ลักษณ์ ท่ี่�ทัี่นสมัย 
ทัี่นต่ิอเที่ค์โนโลย่ 
บุค์ลากรค์รูม่ค์วัามสุขในการทํี่างานมากยิ�งขึ�น

นักเรีัยน ผ้้ปกคุรัอง

คุุณคุร้ั

โรังเรีัยน

แผน - ส่ื่�อการสื่อน
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TEACHER CENTER
เว็็บบอร์ดของนักสื่อน 
ศููนย์์แบ่่งปันัความรูู้�เพ่ื่� อครูู้ทุุกคนตามทัุนทุุกข่่าวสารู้ 
ครู้บ่ครัู้นทุุกเน่�อหา ตั�งแต่ Lifestyle ถึึงแผนการู้สอน

แผน - ส่ื่�อการสื่อน เผยแพร่ผลงานวิ็ชาการ

วิ็ทยฐานะครู เร่�องเล่าจากห้้องเรียน

ข่าว็การศึึกษาครู Lifestyle ครู
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ไฟล์เร่ยนแยกห้น่วัยการเร่ยน 
นักเร่ยนเข้าใจัได้ัง่ายและ
ม่ป็ระสิที่ธิภาพื่

เน่�อห้าติรงติามห้ลักสูติร
แกนกลาง

พัื่ฒนาโดัยท่ี่มนักวิัชาการ
ด้ัานการศึกษา

ท่ี่มงานสนับสนุนการใช้ระบบ 
การสร้างบรรยากาศและ
วัางแผนการเร่ยน

ท่ี่มงานคุ์ณภาพื่ พัื่ฒนา 
Software ให้้ติอบโจัที่ย์
ผู้ใช้มากท่ี่�สุดั

ส่�อแอนิเมชั�น ท่ี่�จัะทํี่าให้้การ
เร่ยนเป็็นเร่�องสนุก

เสริมค์วัามเข้าใจั ที่บที่วัน
และฝึึกฝึนให้้นักเร่ยนม่
ค์วัามชํานาญยิ�งขึ�น

ท่ี่มงานฝึึกอมรบและพัื่ฒนาค์รู 
สร้างค์วัามมั�นใจัว่ัาระบบ
สามารถสนับสนุนการสอน 
และช่วัยเพิื่�มผลสัมฤที่ธิ�ท่ี่�ด่ัขึ�น

ป็รับระดัับค์วัามยากง่าย 
ให้้เห้มาะสมกับนักเร่ยน

ห้ลังจัากจับบที่ นักเร่ยน
สามารถทํี่าแบบที่ดัสอบ
ได้ัทัี่นท่ี่

ชุดัข้อสอบติามตัิวัช่�วััดั 
แบ่งระดัับติามค์วัามยากง่าย

สุ่มเน่�อห้าออกมาให้้นักเร่ยน
ที่ดัสอบได้ัห้ลากห้ลายไม่ซํ้ำ�าเดิัม

ระบบรายงานผลผ่าน Web 
Based Application ช่วัย
ให้้ค์รูเข้าใจั นักเร่ยนมากขึ�น

รายงานค์วัามค่์บห้น้าผลการ
เร่ยน และค์ะแนนแบบที่ดัสอบ

ท่ี่มงาน Education Service 
ค์อยดูัแลทุี่กปั็ญห้าด้ัาน IT 
และวิัชาการ

ผ่านทุี่กช่องที่างของ
LearnEducation

ป็รึกษาท่ี่มงานได้ัติลอดั 24 ชั�วัโมง

ตอบโจทย์์ ครบวงจร ย์กระดัับการศึึกษาเพ่ื่�ออนาคต
เรียนแบบ Learn Education

Software

Online Quiz
Training & Service

Teacher Protal
Help Center

Digital Content

Textbook Workbook
& Teacher Manual

ผลตอบรัับที�ดี้จากผ้้ใช้รัะบบผลตอบรัับที�ดี้จากผ้้ใช้รัะบบ
Online Blended LearningOnline Blended Learning

ผลตอบรัับที�ดี้จากผ้้ใช้รัะบบ
Online Blended Learning
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ผูู้้อ็ำานวยการ์ทีั่�ใช้ั่ร์ะบบ LearnEdผูู้้อ็ำานวยการ์ทีั่�ใช้ั่ร์ะบบ LearnEdผูู้้อ็ำานวยการ์ทีั่�ใช้ั่ร์ะบบ LearnEd

ความป็ร์ะท่ั่บใจจากผูู้้ป็กคร์อ็งความป็ร์ะท่ั่บใจจากผูู้้ป็กคร์อ็งความป็ร์ะท่ั่บใจจากผูู้้ป็กคร์อ็ง

คุณครู์ทีั่�ใช้ั่ร์ะบบ LearnEdคุณครู์ทีั่�ใช้ั่ร์ะบบ LearnEdคุณครู์ทีั่�ใช้ั่ร์ะบบ LearnEd

ความป็ร์ะท่ั่บใจจากน่กเรี์ยนความป็ร์ะท่ั่บใจจากน่กเรี์ยนความป็ร์ะท่ั่บใจจากน่กเรี์ยน

เสีียงตอบรัับ
จากนัักเรีัยนั

เสีียงตอบรัับ
จาก ผอ. และคุุณคุรูั

เทคโนโลยีีมีีการเปลี�ยีนแปลงอยี่างรวดเร็ว การบริหารโดยีเฉพาะ
การเลือกสื่ื�อ เลือกนวัตกรรมีมีาใช้้ ต้องเลือกให้เหมีาะสื่มี และนำา
มีาใช้้ประโยีช้น์ได้อยี่างค้้มีค่า

ระบบเลิิร์น เป็นเคร่�องมีือช้่วยีครู ในการสื่อนนักเรียีน
ช้่วยีปลูกฝัังให้นักเรียีนอยีากเรียีน และมีีการประเมีินผล

หลังจากการเรียีนที�สื่ามีารถนำาไปใช้้ได้จริง

แต่ก่อนต้องใช้้เวลาเตรียีมีสื่ื�อการสื่อนค่อนข้้างมีาก
แต่ระบบเลิร์น เป็นเหมืีอนเคร่�องมืีอช่้วยีครู มีีแบบฝึักหัด
ท้ายีบทให้กับเด็ก ๆ ทำาให้ครูได้รู้ว่าเด็กคนไหนอ่อน
ตรงไหน

เป็นเทคโนโลยีีตัวช้่วยีเสื่ริมี 
สื่ามีารถนำาไปประยี้กต์ใช้้ได้จริง

ระบบเลิิร์น เป็นเสื่มีือนเคร่�องมีือช้่วยีครู 
ให้ครูสื่ามีารถมีีเวลาดูแลเด็ก ๆ ได้เพ่�มีข้้�น

เลิิร์นเอ็็ดดูเคช่ั่�น มีาเติมีเต็มีระบบการสื่อนในส่ื่วนที�เราไม่ีสื่มีบูรณ์์ 
เติมีเต็มีโอกาสื่และค้ณ์ภาพกับเด็ก ระบบเลิร์นไม่ีได้เป็นภาระ ไม่ีได้

เอามีาแทนครูที�โรงเรียีน เราเติมีเต็มีซ่ึ่�งกันและกัน มีาช่้วยีกัน

เด็กได้ความีรู้ที�แม่ีนยีำา ชั้ดเจน
ระบบเลิิร์นเป็็นเสมืือ็นการต่่อ็เติ่มืความืรู�ให้�ก่บเด็ก ๆ

นวัตกรรมีเป็นสื่ิ�งที�เข้้ามีาช้่วยีครูและนักเรียีน ระบบเลิร์นเป็น
เคร่�องมีือช้่วยีสื่อนทำาให้เด็กเข้้าใจวิช้าการมีากยีิ�งข้้�น 

และมีาเติมีเต็มีกันและกัน

ดร.พีีรานุชั่ ไชั่ยพีิเดชั่
 ผู้อำานวยีการโรงเรียีนพญาไท จ.กร้งเทพมีหานคร

ระบบไมื่ได�มืาแทนท่�คร ูเป็นเคร่�องมีือช้่วยีครูในการ
สื่อน ให้นักเรียีนเข้้าใจมีากยีิ�งข้้�น

คุณครูศศิธร เขีียวกอ็ 
ครูวิทยีาศาสื่ตร์ ช้ั�นประถมีศ่กษาปีที�  6

ผลตอบรัับที�ดี้จากผ้้ใช้รัะบบผลตอบรัับที�ดี้จากผ้้ใช้รัะบบ
Online Blended LearningOnline Blended Learning

ผลตอบรัับที�ดี้จากผ้้ใช้รัะบบ
Online Blended Learning

ในช้่วงสื่ถานการณ์์โควิด 19 ระบบเลิร์นสื่ามีารถกระต้้นการ
เรียีนรู้ได้เป็นอยี่างดี และมีีนักเรียีนมีีผลสื่ัมีฤทธิ์ิ�ทางการเรียีนรู้ 

ที�ดีข้้�นเป็นอยี่างมีาก

บาทห้ลิวง ดร.สมืิต่ แดงอ็ำาพี่นธ์
 ผู้อำานวยีการโรงเรียีนดอนบอสื่โกวิทยีา อุดรธิ์านี
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สิ่ะดวก ตอ็บโจทั่ย์

วิัทยาการัคุำานวัณ
วิัชาให้ม่ ไม่ใช่เร่�องยาก

ส่ิ่มผู่้สิ่ป็ร์ะสิ่บการ์ณ์แบบ Online Blended Learning Solution ได้แล้ิวว่นนี�ทีั่�

6 ข้ึ้อดี้ ขึ้องการัเรีัยน Online Learning

Learn AnyWhere 
เร่ยนได้ัทุี่กท่ี่�ไม่ม่ข้อจํัากัดั ที่ดัสอบผลการเร่ยนท้ี่ายบที่

ได้ัทัี่นท่ี่ห้ลังเร่ยนจับ

 Report Teacher Portal
ติิดัติามการใช้ระบบของนักเร่ยน

Online Community
เสริมเที่ค์นิค์การใช้ Social Media

Code Genius
สถาบันสอน Coding อันดัับห้นึ�ง ในเม่องไที่ย

วิัชาวิัทยาศาสัตร์ั คุณิตศาสัตร์ั
นวััติกรรมการเร่ยนรู้รูป็แบบให้ม่

LAB  FOR  SCHOOL 
เน้นที่ดัลองให้้เห็้นภาพื่เข้าใจั
เน่�อห้าป็ระยุกต์ิใช้ในการสอบ

ภาษาอังกฤษ 
ฟงั พูื่ดั อ่าน เข่ยน

ตัิวัช่วัยเสริมเพิื่�มทัี่กษะ

หนังสืัอเรีัยน
ท่ี่�ได้ัรับใบอนุญาติ

จัากกระที่รวังศึกษาธิการ

ภาษาไทย
ฟงั พูื่ดั อ่าน เข่ยน

ตัิวัช่วัยเสริมเพิื่�มทัี่กษะ

Online Quiz

(หน้า 11)

(หน้า 12)

(หน้า 15)

(หน้า 16)

(หน้า 16)

(หน้า 17)

(หน้า 18)
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ENGLISH for TCAS
ติิดัอาวุัธการสอบติิดั
เพิื่�มโอกาสเข้ามห้าวิัที่ยาลัย

ส่ิ่มผู่้สิ่ป็ร์ะสิ่บการ์ณ์แบบ Online Blended Learning Solution ได้แล้ิวว่นนี�ทีั่�

6 ข้ึ้อดี้ ขึ้องการัเรีัยน Online Learning

Online Community
เสริมเที่ค์นิค์การใช้ Social Media

ร์ะบบ CLEAR
ท่ี่มงานวิัชาการช่วัยติอบข้อสงสัย

เก่�ยวักับบที่เร่ยน ภายใน 24 ชั�วัโมง

MONEY CLASS
ห้ลักสูติรการเงินสําห้รับวััยเร่ยนและกิจักรรม
พัื่ฒนาทัี่กษะการเงินสําห้รับคุ์ณค์รู

Premier Prep
เติิมเต็ิม English พื่ร้อมพิื่ชิดัสนามสอบ

LEARN O LIFE
มองเห็้นอนาค์ติผ่าน
การค้์นห้าตัิวัเอง

All Device

เร่ยนได้ัทุี่กท่ี่� ตลิอ็ด 24 ช่ั่�วโมง

Online Exam
ระบบท่ี่�โรงเร่ยนสามารถทํี่าการสอบ กลางภาค์-ป็ลายภาค์แบบ 

Online ได้ั และค์รูสามารถเล่อกจััดัชุดัข้อสอบได้ัติามค์วัามต้ิองการ

6
NEW!

ใช้ั่ได้ก่บทุั่กอุ็ป็กร์ณ์

Ignite By Ondemand
อันดัับ 1 ด้ัานอินเติอร์

ONDEMAND
ห้ลักสูติรเข้มข้นสําห้รับนักเร่ยนสายแข่งขัน

(หน้า 19)

(หน้า 21)

(หน้า 24)

(หน้า 25)

(หน้า 26)

(หน้า 27)



Online Blended Learning Solution for Allหน้้า 10

ครูชััวร์ ครูน่�มน่�ม ครูแอม ครูว่ชัญ์์

ครูปาล์์ม ครูเฟรนด์ั

ครูโดันัท

ครูตังเม

ครูแนน ครูตวง

ครูกั�ก

ครูปงัปอนด์ั

ครูตั�ก

ครูโบว์

ครูอาร์ม

ครูต่�ก 

ครูบอล์ครูหมู

ครูแมน

ศิริชัย เพื่ชรชู สนธิกานต์ิ ศร่มงค์ล อัจัจิัมา ที่ว่ักุล ไกรวิัที่ญ์ เห้ล่าป็ร่ดัา

พุื่ที่ธชาดั จัันที่ร์เม่อง ภัที่รพื่ล ไพื่ศาลภานุมาศ

ธงฉััติร อิงคุ์ที่านนท์ี่

อริญา สุริยาบุติร

ชนิดัา กิติติิธนศร่ ติวังรัติน์ แสงโชติิ

อ.ดัร.ป็รัชญาพื่งศ์ ยาศร่

ภาณุ จัารุลักขณา

ศุจิักา งามสอาดั

พิื่ศน์ณิชา วัรติิยางกูร

ฐากูร เน่ยมเต่ิยง

ลัดัดัา นาป็าน

จิัรวััฒน์ อดิัเรกเก่ยรติิกุลโสภน วัณิชพื่รป็ระเสริฐ

ชัยรัติน์ กันบุญมา

ว่ชัาคณ่ิตศึาสตร์ว่ชัาคณ่ิตศึาสตร์ ว่ชัาคณ่ิตศึาสตร์ ว่ชัาคณ่ิตศึาสตร์

วิัชาฟสิิกส์ - เค์ม่ วิัชาฟสิิกส์ - วิัที่ย์ฯ กาย

ว่ชัาว่ทย์าการคำานวณิ

ว่ชัาชีัวว่ทย์า

ว่ชัาภาษาอังกฤษ ว่ชัาภาษาอังกฤษ

ว่ชัาชีัวว่ทย์า

ว่ชัาชีัวว่ทย์า

ว่ชัาชีัวว่ทย์า

ว่ชัาว่ทย์์ฯ กาย์ภาพื่

ว่ชัาฟส่ิกส์

ว่ชัาฟส่ิกส์ - ว่ทย์์กาย์

ว่ชัาเคมีว่ชัาเคมี

ว่ชัาว่ทย์าการคำานวณิ

LEARN ED’S TEACHER
ครูร่�นใหม� มากประสบการณ์ิ เข้้าใจความต้องการข้องผูู้้เรีย์น
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สำาหรับโรงเรีย์นที�ใช้ัหลั์กสูตรแกนกล์างการศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐาน พ่ื่ทธศัึกราชั 2551 
โดัยเน่�อห้าผ่านการรับรองจัากกระที่รวังศึกษาธิการ

ห้น่งสืิ่อ็เรี์ยนคุณภาพ
ท่กเล์�มได้ัรับใบอน่ญ์าตจากกระทรวงศึึกษาธ่การ

คอร์สเรีย์น

ระดัับชัั�น ป็ระถมศึกษาปี็ท่ี่� 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปี็ท่ี่� 1 – 3

เน่�อห้าพ่ื่�นฐานวิัชาวิัที่ยาศาสติร์และเที่ค์โนโลย่ ค์ณิติศาสติร์ ภาษาอังกฤษ
ติามห้ลักสูติรแกนกลาง 2551 ฉับับป็รับป็รุง 2560

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ป.5 เลม 1

แบบฝกหดั คณติศาสตร ป.5 เลม 1

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ป.5 เลม 2

แบบฝกหดั คณติศาสตร ป.5 เลม 2

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ป.6 เลม 1

แบบฝกหดั คณติศาสตร ป.6 เลม 1

แบบฝกหดั คณติศาสตร ป.6 เลม 2

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ป.6 เลม 2

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ม.1 เลม 2

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ม.2 เลม 2

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ม.3 เลม 2

หนังสอืเรยีน  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีป.5 เลม 1

หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ป.6 เลม 1

หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ป.6 เลม 2

หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ม.1 เลม 1

หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ม.1 เลม 2

หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.2 เลม 1

หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.2 เลม 2

หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.3 เลม 1

หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.3 เลม 2

หนังสอืเรยีน ภาษาองักฤษ ป.5

หนังสอืเรยีน ภาษาองักฤษ ป.6

หนังสอืเร�ยน  ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป.5 เลม 2

แบบฝกหดั ภาษาองักฤษ ป.5

แบบฝกหดั ภาษาองักฤษ ป.6

คณ
ิตศ

าส
ตร


ว�ท

ยา
ศา

สต
รแ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ี

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ

130.-

65.-

130.-

130.-

65.-

65.-

130.-

150.-

130.-

130.-

130.-

130.-

130.-

130.-

130.-

130.-

130.-

150.-

130.-

130.-

130.-

130.-

130.-

135.-

75.-

135.-

75.-

65.-

หนังสือเร�ยนและแบบฝกหัด ราคา/เลมป.5
เทอม1 เทอม2

ป.6
เทอม1 เทอม2

ม.1
เทอม1 เทอม2

ม.2
เทอม1 เทอม2

ม.3
เทอม1 เทอม2

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ม.3 เลม 1

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ม.1 เลม 1

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ม.2 เลม 1

ไดใบ อญ. แลว ไดใบประกัน

ตัวัอย่างวิัชาการั
SCAN
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 ตอบโจทย์์โรงเรีย์นย่์คใหม�ที�ต้องการพัื่ฒนาศัึกย์ภาพื่ข้องนักเรีย์นพื่ร้อมชั�วย์
เพ่ื่�มผู้ล์สัมฤทธ่�ทางการศึึกษา

ในไฟล์์เรีย์นเพ่ื่�อให้นักเรีย์นเห็นภาพื่แล์ะเข้้าใจในบทเรีย์นมากขึ้�น
การัทด้ลองวิัทยาศาสัตร์ั

ทำาให้นักเรีย์นเห็นภาพื่ นำาไปประย่์กต์ใช้ัได้ัจร่ง
กิจกรัรัมส่ังเสัริัมทักษะคุณิตศาสัตร์ั

ก่จกรรมมีความหล์ากหล์าย์ไม�ใชั�เพีื่ย์งแค�ตอบคำาถาม
แบบฝึึกหัด้สัอด้คุล้องกับหนังสืัอเรีัยน

การศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐานปกีารศึึกษา 2551 (ฉบับปรับปร่ง 2560)
เนื�อหาตรังตามหลักส้ัตรัแกนกลาง

เพ่ื่�อดึังดูัดัความสนใจ สร้างแรงบันดัาล์ใจ เรีย์นสน่ก เข้้าใจง�าย์
ANIMATION ปรัะกอบการัเรีัยน

โรังเรีัยนที�กำาลังมองหานวััตกรัรัมร้ัปแบบใหม่

ยกรัะดั้บการัเรีัยน วิัทย์คุณิต
ด้้วัยนวััตกรัรัมการัเรีัยนร้้ั ร้ัปแบบใหม่

คุอร์ัสัเรีัยน

ระดัับชัั�น

กล่์�มสาระการเรีย์นรู้ว่ทย์าศึาสตร์ คณ่ิตศึาสตร์ (ฉบับปรับปร่ง พื่.ศึ. 2560)
ตามหลั์กสูตรแกนกล์างการศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐาน พ่ื่ทธศัึกราชั 2551

ประถมศึึกษาปทีี� 5-6 แล์ะ มัธย์มศึึกษาปีที� 1-3

ตัวัอย่างวิัชาการั
คุณิตศาสัตร์ั

ตัวัอย่างวิัชาการั 
วิัทยาศาสัตร์ั

SCAN SCAN
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ให้้ก่บน่กเรี์ยนโดยไฟล์ิเรี์ยนร์ะด่บคุณภาพ เนื�อ็ห้าคร์บ เข้าใจง่าย

เนื�อหาตรังตามหลักส้ัตรัแกนกลาง

เนื�อหาคุรับ ด้้วัยไฟล์เรีัยนคุุณภาพัเข้ึ้าใจง่าย

วััด้ผลสััมฤทธิิ์�ทางการัเรีัยนด้้วัยข้ึ้อสัอบ
คุุณภาพัตรังตามตัวัชี�วััด้

จับทฤษฎีีการัเรีัยนร้้ัมาใช้เพืั�อให้เกิด้
ผลสััมฤทธิิ์�ในการัเรีัยน

รัะบบติด้ตามและรัายงานผลขึ้องผ้้เรีัยน

มีสัรุัปเนื�อหาที�เรีัยนทำาให้เข้ึ้าใจมากขึึ้�น

คุอร์ัสัเรีัยน

ระดัับชัั�น

กล่์�มสาระการเรีย์นรู้ฟส่ิกส์ คณ่ิตศึาสตร์ (ฉบับปรับปร่ง พื่.ศึ. 2560)
ตามหลั์กสูตรแกนกล์างการศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐาน พ่ื่ทธศัึกราชั 2551

มัธย์มศึึกษาปทีี� 4

โรังเรีัยนที�ต้องการัพััฒนาด้้านวิัชาฟสิิักส์ั และคุณิตศาสัตร์ั

ฟสิิักส์ั คุณิต เรีัยนร้้ัแบบเข้ึ้าใจ
พิัชิตทุกบทเรีัยน

ตัวัอย่างวิัชาการั
คุณิตศาสัตร์ั

ตัวัอย่างวิัชาการั 
ฟสิิักส์ั

SCAN

รัายวิัชาเพิั�มเติม

SCAN
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คุอร์ัสัเรีัยน

ระดัับชัั�น

กล่์�มสาระการเรีย์นรู้คณ่ิตศึาสตร์ (ฉบับปรับปร่ง พื่.ศึ. 2560)
ตามหลั์กสูตรแกนกล์างการศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐาน พ่ื่ทธศัึกราชั 2551

มัธย์มศึึกษาปทีี� 1-3

Math For English Program
ภาษาอังกฤษ เข้มข้น ตรงจุด โดยเจ้าของภาษา

โรังเรีัยนที�ต้องการันวััตกรัรัมการัเรีัยนร้้ัร้ัปแบบใหม่ แล์ะเสร่มความเข้้มข้้นด้ัานว่ชัาการให้
พื่ร้อมในการแข้�งขั้นสำาหรับหลั์กสูตร English Program (EP)

หนังสืัอเรีัยน 4 สีั พัร้ัอมภาพัการ์ัต้นปรัะกอบคุวัามเข้ึ้าใจ
อย่างสัวัยงาม 

เนื�อหาตรังตามหลักส้ัตรัแกนกลาง การัศึกษาขัึ้�นพืั�นฐาน
ปกีารัศึกษา 2551 (ฉบับปรัับปรุัง พั.ศ. 2560)

นักเรีัยนสัามารัถูเรีัยนได้้ตามพืั�นฐานขึ้องตัวัเอง

สัอด้แทรักและป้พืั�นฐานโจทย์ท้าทายและ International Test Prep

เรีัยนวิัชาการัที�เข้ึ้มข้ึ้นและสัอนเปน็ภาษาอังกฤษโด้ยเจ้าขึ้องภาษา

ตัวัอย่างวิัชาการั
SCAN
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สอนอังกฤษให้้ง่าย เก่งได้้รอบด้้าน
ฟังั พูด อ่าน เขียน

โรังเรีัยนที�ต้องการัพััฒนาทักษะด้้านภาษาอังกฤษ ข้องนักเรีย์น ทั�ง 4 ด้ัาน 
(ฟงั พูื่ดั อ�าน เขี้ย์น) สามารถเรีย์นรู้ด้ัวย์ตนเองได้ั เปน็ตัวชั�วย์สำาหรับครูในการประเม่นการเรีย์นการสอน 

ทัี่�งห้้องเร่ยนรูป็แบบป็กติิ กิจักรรมชั�วัโมงที่บที่วัน ค์รบ 80 ชั�วัโมง
ออกแบบคาบเรีย์นหล์ากหล์าย์รูปแบบ

ในรูป็แบบบูรณาการร่วัมกับเน่�อห้าวิัชาอ่�น ๆ 
(CLIL : Content and Language Integrated Learning)

เน้นเน่�อหาวัฒนธรรมอาเซีีย์น 

พื่ร้อมภาพื่การ์ตูินป็ระกอบค์วัามเข้าใจัอย่างสวัยงาม หนังส่อเรีย์น 4 สี 

การศึกษาขั�นพ่ื่�นฐานปี็การศึกษา 2551 และมาติรฐานเค์ร่อซ้ำาเลเซ่้ำยน
เน่�อหาตรงตามหลั์กสูตรแกนกล์าง

กิจักรรมม่ค์วัามห้ลากห้ลายไม่ใช่เพ่ื่ยงแค่์ติอบคํ์าถาม
แบบฝึึกหัดัสอดัคล้์องกับหนังส่อเรีย์น

ที�ปรึกษาจาก Ignite
ท่ี่มงานวิัชาการและท่ี่�ป็รึกษา ท่ี่�ช่วัยทํี่าให้้น้อง ๆ เข้าใจัภาษาได้ัอย่างลึกซึ้ำ�ง

คุอร์ัสัเรีัยน

ระดัับชัั�น

กล่์�มสาระการเรีย์นรู้ภาษาอังกฤษ
ตามหลั์กสูตรแกนกล์างการศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐาน พ่ื่ทธศัึกราชั 2551

ประถมศึึกษาปทีี� 5-6 แล์ะ มัธย์มศึึกษาปีที� 1-3

ตัวัอย่างวิัชาการั
SCAN
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คอร์สเรีย์น micro:bit
  สัำาหรัับนักเรีัยน ป.4 ขึึ้�นไป

คอร์สเรีย์น Python พ่ื่�นฐาน/ต�อย์อดัเฉพื่าะทาง

  สัำาหรัับนักเรีัยน ม.1 ขึึ้�นไป

คอร์สเรีย์นเขี้ย์นโปรแกรม Scratch
  สัำาหรัับนักเรีัยน ป.4-ป.6

  ห้ล่ิกสูิ่ตร์ Coding คุณภาพ สิ่ำาห้ร่์บน่กเรี์ยนร์ะด่บป็ร์ะถม-ม่ธยม

CODING
เขียนโป็ร์แกร์ม ท่ั่กษะจำาเป็็นแห่้งโลิกอ็นาคต

โรังเรีัยนที�ต้องการัพััฒนาทักษะด้้านวิัทยาการัคุำานวัณ (Coding) 
โดัย์บทเรีย์นเน้นก่จกรรมที�ชั�วย์เพ่ื่�มทักษะที�จำาเปน็ในศึตวรรษที� 21 สร้างความเข้้าใจ

แล์ะสามารถประย่์กต์ใช้ัในชีัว่ตประจำาวัน

แบบ Gamification ดั�านเกม
มีการัออกแบบเปน็ Solution Design

อเมร่กา ส่งคโปร์ อังกฤษ เกาหลี์ใต้
หลักส้ัตรัเทียบเท่าต่างปรัะเทศ

Thinking, Coding, Data, Digital Life
4 หัวัข้ึ้อการัเรีัยนร้้ั 

ให้เด็ักสามารถนำาไปใช้ั
ในชีัว่ตประจำาวันข้องเด็ักได้ัจร่ง

มีการัยกตัวัอย่าง

คุอร์ัสัเรีัยน

ระดัับชัั�น

กล่์�มสาระการเรีย์นรู้ว่ทย์าการคำานวณิ (ฉบับปรับปร่ง พื่.ศึ. 2560) 
ตามหลั์กสูตรแกนกล์างการศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐาน พ่ื่ทธศัึกราชั 2551

ประถมศึึกษาปทีี� 5-6 แล์ะ มัธย์มศึึกษาปีที� 1-2

ตัวัอย่างวิัชาการั

ตัวัอย่างวิัชาการั

SCAN

SCAN

สถาบันสอน Coding อัันดัับ 1 ในเม่องไทย์
ที�แรกที�มีคอร์สเรีย์นต�อเน่�อง 
วางรากฐานอย์�างถูกต้อง

• คอร์สเรีย์นส่�งประด่ัษฐ์เคล่์�อนที�
• อ่ปกรณ์ิครบ จบในกล์�องเดีัย์ว
• เพีื่ย์งแค�สแกน ก็พื่ร้อมสร้างสรรค์ช่ั�นงานส่ดัเจ๋ง 
  ข้องตัวเองได้ัทันที

• เรีย์นสร้าง Game / Animation
• เรีย์นสร้างโปรแกรมต�าง ๆ ด้ัวย์ภาษา Scratch 
  แค�ล์ากวาง block ก็เขี้ย์น code เปน็แล้์ว

• เขี้ย์น code ใส� microcontroller คอมพ่ื่วเตอร์ตัวจ่�ว  
  เพ่ื่�อสร้างส่�งประด่ัษฐ์มากมาย์ เชั�น Fruit Keyboard,  
  Digital Multisensor Pedometer แล์ะ Game ในรูปแบบ
  ต�าง ๆ ที�สามารถสร้างด้ัวย์ micro:bit ตัวเดีัย์ว

• ปพู่ื่�นฐาน Python ให้แน�น เน้นความเข้้าใจ
  อย์�างค�อย์เป็นค�อย์ไป
• แทรกแบบฝึึกหัดั มี Final project 
  เรีย์นแล้์วเห็นภาพื่ จบแล้์วใช้ังานได้ัจร่ง
• เพ่ื่�มเกรดัที�โรงเรีย์น แล์ะสร้างทักษะให้ตัวเองพื่ร้อม
  ต�อย์อดัเฉพื่าะทางด้ัาน Data, Game หร่อ Web

คอร์สเรีย์นพื่ร้อมช่ัดัอ่ปกรณ์ิส่�งประด่ัษฐ์
ImadeiT สัำาหรัับนักเรีัยน ป.1 ขึึ้�นไป
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เข้าใจเนื�อ็ห้าเข้าใจเนื�อ็ห้า
แบบเห็้นภาพ แบบเห็้นภาพ 
ผู่้านการ์ทั่ดลิอ็งจริ์งผู่้านการ์ทั่ดลิอ็งจริ์ง

เข้าใจเนื�อ็ห้า
แบบเห็้นภาพ 
ผู่้านการ์ทั่ดลิอ็งจริ์ง

น่กเรี์ยนได้เห็้นการ์ทั่ดลิอ็งจริ์ง
ฝึึกการคิ์ดั วิัเค์ราะห์้ และสามารถนําไป็ป็รับใช้ในการทํี่าข้อสอบได้ั

คุอร์ัสัเรีัยน

ร์ะด่บช่ั่�น

ค์อร์สการที่ดัลองเพ่ื่�อวิัเค์ราะห์้ข้อสอบ

มัธยมศึกษาปี็ท่ี่� 1 - 3

เห้ม่อนนักเร่ยนได้ัทํี่าการที่ดัลองจัริงในห้้องป็ฏิิบัติิการ
การทดัล์องเห็นภาพื่เข้้าใจง�าย์ 

ค์รบถ้วันโดัยค์รูผู้สอนไม่เส่ยเวัลาในการจััดัเติร่ยม
มีอ่ปกรณ์ิการทดัล์องแล์ะสารเคมี 

เพ่ื่�อวััดัค์วัามเข้าใจัของนักเร่ยน
เสร่มด้ัวย์ Pre-Test แล์ะ Post-Test

ได้ัมาติรฐานเห้มาะกับการที่ดัลองโดัยเฉัพื่าะ
จัากมห้าวิัที่ยาลัยมหิ้ดัล

ห้องปฏ่ิบัต่การทางว่ทย์าศึาสตร์

เพ่ื่�อให้้นักเร่ยนสามารถทํี่าข้อสอบและวิัเค์ราะห์้ได้ั
มีการเก็งข้้อสอบ 

เน่�อหาครบ
ติรงติามสาระการเร่ยนรู้ และตัิวัช่�วััดั

มีครูผูู้้เชีั�ย์วชัาญ์เฉพื่าะด้ัาน
ในการที่ดัลองแต่ิละห้น่วัยสาระการเร่ยนรู้ 

ตัวัอย่างวิัชาการั
SCAN
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วิิชาภาษาไทยฉบัับัเข้้าใจง่่าย
สนุุกได้้ ไม่่นุ่าเบั่�อ

โร์งเรี์ยนทีั่�ต้อ็งการ์พ่ฒนาท่ั่กษะด้านภาษาไทั่ย 
โดัย์บทเรีย์นเน้นความเข้้าใจ เรีย์นสน่กไม�น�าเบ่�อ สอดัแทรก

 Storytelling แล์ะมีการใช้ั Gamification ชั�วย์กระต้่นความสนใจ สร้างความสน่กสนาน 

การศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐานปกีารศึึกษา 2551
เนื�อหาตรังตามหลักส้ัตรัแกนกลาง

มีการย์กตัวอย์�างสถานการณ์ิจร่งแล์ะจดัจำาคำาศัึพื่ท์ 
ที�สำาคัญ์ผู้�านบทเพื่ล์งแล์ะกล์อน

ไฟล์เรีัยนมีคุุณภาพั 

การวัดัประเม่นผู้ล์ตล์อดัทั�งเทอม
มีข้ึ้อสัอบ

ด้ัวย์แบบฝึึกหัดัแล์ะคู�ม่อครู
ลด้ภารัะการัเตรีัยมการัสัอน

ด้ัวย์ระบบ LearnAnywhere
เรีัยนที�ไหนเมื�อไหร่ัก็ได้้

คุอร์ัสัเรีัยน

ระดัับชัั�น

กล่์�มสาระการเรีย์นรู้ภาษาไทย์ (ฉบับปรับปร่ง พื่.ศึ. 2560)
ตามหลั์กสูตรแกนกล์างการศึึกษาขั้�นพ่ื่�นฐาน พ่ื่ทธศัึกราชั 2551

มัธย์มศึึกษาปทีี� 1-6

 ENGLISH FOR TCAS 
เจาะลึกอังกฤษสีายแข่่งขั่นั สีอบติดคุณะในัฝัันั

ตัวัอย่างวิัชาการั
SCAN
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 ENGLISH FOR TCAS 
เจาะลึกอังกฤษสีายแข่่งขั่นั สีอบติดคุณะในัฝัันั

สำาหรับนักเรีย์นที�ต้องใช้ัเน่�อหากล่์�มว่ชัาภาษาอังกฤษ
 (O-NET ภาษาอังกฤษ, GAT ภาษาอังกฤษ, วิัชาสามัญภาษาอังกฤษ) 

ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่ิอในระดัับอุดัมศึกษา

คุอร์ัสัเรีัยน

ร์ะด่บช่ั่�น

คอร์สแข้�งขั้น English for TCAS

มัธย์มศึึกษาปทีี� 6

ติะลุยโจัที่ย์มีการปพู่ื่�นฐาน 

ม่การยกตัิวัอย่างสถานการณ์จัริงและจัดัจํัาคํ์าศัพื่ท์ี่
ท่ี่�สําคั์ญผ่านบที่เพื่ลงและกลอน

ไฟล์์เรีย์นไม�น�าเบ่�อ

และกิจักรรมให้้ค์รูผู้สอนสามารถนําไป็ใช้งานได้ัจัริง
คู�ม่อครูแนะนำาการสอน

ด้ัานการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษจัริง
สอนโดัย์ครูผูู้้มีประสบการณ์ิ

ออกติิวัสดัติามโรงเร่ยนปี็การศึกษาละ 1 ค์รั�ง
Live Event 1 ครั�ง

มีการจำาล์องการสอบ
เพ่ื่�อวิัเค์ราะห์้จุัดัแข็งจุัดัอ่อน ของนักเร่ยน 

คัดักรองเฉพื่าะเน่�อหา
ท่ี่�ออกข้อสอบบ่อย 
วิัเค์ราะห์้จัากข้อสอบย้อนห้ลัง 8 ปี็ 

เน่�อหาครอบคล่์ม
วิัชาภาษาอังกฤษ O-NET, GAT, 9 วิัชาสามัญ

ตัวัอย่างวิัชาการั
SCAN
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โรังเรีัยนที�ต้องการั สันับสันุนนักเรีัยนเพิั�มพ้ันคุวัามร้้ั
ต่ิอเติิมเที่ค์นิค์ให้้พื่ร้อมในการเข้าสู่สนามสอบ และสอบติิดัเข้ามห้าวิัที่ยาลัยท่ี่�ต้ิองการ 

คุอร์ัสัเรีัยน

ระดัับชัั�น

Pack GAT Connect , Pack ค์วัามถนัดัแพื่ที่ย์ , 
Pack ค์วัามถนัดัวิัศวัะ 

มัธยมศึกษาปี็ท่ี่�  6

ม่เน่�อห้า และ แนวัโจัที่ย์ GAT เช่�อมโยง ตัิ�งแต่ิปี็ 2552 จันถึงปั็จัจุับัน

ผู้สอนจัะทํี่าให้้น้องๆ ได้ัเห็้นถึงค์วัามแติกต่ิางค์วัามยากง่ายระห้ว่ัาง 
GAT เช่�อมโยง Vs พื่าร์ที่เช่�อมโยงในวิัชาค์วัามถนัดัแพื่ที่ย์

เน่�อห้าค์รอบค์ลุม ค์รบทุี่ก Part ของข้อสอบ

แนวัโจัที่ย์ค์รอบค์ลุมทุี่กปี็ และค์รบทุี่กข้อ คุ์ณภาพื่เท่ี่ยบเท่ี่ากับข้อสอบจัริง

วิัธ่ดูัโจัที่ย์ เม่�อโจัที่ย์ไม่ม่คํ์าทึี่บ ไม่เน้นตัิวัห้นา ให้้เราจัะทํี่ายังไง?

สรุป็กระชับ เข้าใจัง่าย พื่ร้อมลงสนาม

ม่การใช้เที่ค์นิค์การสอนท่ี่�ไม่เห้ม่อนใค์ร น้องเข้าใจัได้ัง่าย ๆ ภายใน 15 นาท่ี่

ค์วัามยากของโจัที่ย์ท่ี่�เราต้ิองเจัอยากขึ�นขนาดัไห้น ? 

แนวัโจัที่ย์ค์รบค์รัน พื่ร้อมเที่ค์นิค์แก้โจัที่ย์อย่างรวัดัเร็วั

พื่ร้อมทัี่�งสอนวิัธ่การฝึนกระดัาษคํ์าติอบท่ี่�เป็็นวิัชาท่ี่�จััดัว่ัากระดัาษคํ์าติอบ งง ท่ี่�สุดั

การทํี่าข้อสอบอย่างไรให้้ทัี่นเวัลาท่ี่�น้อยกว่ัา GAT เช่�อมโยงธรรมดัา ? 

ข้อสอบอัพื่เดัที่ ไม่ติกยุค์

Pack ความถน่ดแพทั่ย์

Pack ความถน่ดวิศวะ

Pack GAT Connect
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ห้ลิ่กสูต่รป็ระถมืเนื�อ็ห้า

ห้ลิ่กสูต่ร เนื�อ็ห้าบทเรียน 

คณ
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เทอ็มื 1
วิทยี์   : กระบวนการวิทยีาศาสื่ตร์, แรงโน้มีถ่วง มีวล นำ�าหนัก, แสื่งและตัวกลาง
คณ์ิต : จำานวนนับ, การบวกการลบจำานวนนับ, แบบรูป, เวลา

เทอ็มื 2
วิทย์ี   : วัสื่ด้และสื่สื่าร, ดวงจันทร์และระบบส้ื่ริยีะ, พลังงานแสื่งคณิ์ต : การบวก

ลบเศษส่ื่วน, ม้ีมี, รูปสีื่�เหลี�ยีมีม้ีมีฉาก, การนำาเสื่นอข้้อมูีล

ป็.5

เทอ็มื 1
วิทย์ี   : แรงในช้ีวิตประจำาวัน, เสื่ียีงและการได้ยีิน, การเปลี�ยีนแปลงข้องสื่าร

คณิ์ต : เศษส่ื่วน , ทศนิยีมี ,บทประย้ีกต์,ความียีาวนำ�าหนัก

เทอ็มื 2

วิทย์ี :  สิื่�งมีีชี้วิตกับสิื่�งแวดล้อมี, พันธ้ิ์กรรมีข้องสิื่�งมีีชี้วิต, นำ�า ลมี ฟ้้า อากาศ, 

ดวงดาวบนท้องฟ้้า

คณิ์ต : ม้ีมีและเส้ื่นข้นาน, รูปเรข้าคณิ์ตสื่องมิีติและสื่ามีมิีติ,ปริมีาตรและความีจุ , 
การนำาเสื่นอข้้อมีูล

ป็.5
Advanced

เทอ็มื 1

วิทย์ี : หน่วยีพ้�นฐานสื่ิ�งมีีช้ีวิต, การดำารงช้ีวิตข้องพ้ช้และสื่ิ�งแวดล้อมี, 
พันธิ์้กรรมี

คณิ์ต : สื่มีบัติข้องจำานวนนับ, ระบบจำานวนเต็มี , เศษสื่่วนและทศนิยีมี, 

สื่มีการและอสื่มีการ

เทอ็มื 2
วิทย์ี :  ธิ์าต้และสื่ารประกอบ , สื่ารและการเปลี�ยีนแปลง

คณิ์ต :  บัญญัติไตรยีางค์ , อัตราส่ื่วน , บทประย้ีกต์ร้อยีละ , โจทย์ีปัญหาสื่มีการ 
, เลข้ยีกกำาลัง

ป็.6

เทอ็มื 1
วิทย์ี : การเจริญเติบโตข้องมีน้ษย์ี, อาหารและสื่ารอาหาร, หินและวัฎจักรหิน, 
สื่ารและสื่สื่าร

คณิ์ต : สื่มีบัติข้องจำานวนนับ, เศษส่ื่วน, ร้อยีละและอัตราส่ื่วน

เทอ็มื 2

วิทย์ี : ปรากฎการณ์์ข้องโลกและภัยีธิ์รรมีช้าติ , ไฟ้ฟ้้าและแมี่เหล็กไฟ้ฟ้้า , เงา
และปรากฎการณ์์ธิ์รรมีช้าติ

คณิ์ต :  เรข้าคณ์ิตสื่องมีิติ, รูปเรข้าคณ์ิตสื่ามีมีิติพ้�นที�ผิวและปริมีาตร , การนำา

เสื่นอข้้อมีูล , สื่มีการ

ป็.6
Advanced

เทอ็มื 1

วิทย์ี : กลศาสื่ตร์ , พลังงานความีร้อน , พลังงานแสื่ง , พลังงานไฟ้ฟ้้า

คณิ์ต :  แบบรูปและความีสื่ัมีพันธิ์์ , สื่ถิติและความีน่าจะเป็น , ระบบสื่มีการ , 

มี้มีและเสื่้นข้นาน

เทอ็มื 2
วิทย์ี : กระบวนการทางวิทยีาศาสื่ตร์ , การเปลี�ยีนแปลงข้องโลก , ดาราศาสื่ตร ์

คณิ์ต : รูปเรข้าคณ์ิตสื่องมีิติ , รูปเรข้าคณ์ิตสื่ามีมิีติ

ห้ลิ่กสูต่รมื่ธยมืต่�นเนื�อ็ห้า

ห้ลิ่กสูต่ร เนื�อ็ห้าบทเรียน 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์

มื.1

เทอ็มื 1 จำานวนและตัวเลข้ เลข้ยีกกำาลัง 
โจทยี์ประยี้กต์

เทอ็มื 2
เรข้าคณ์ิตและทฤษฎีบทสื่ามีเหลี�ยีมี 
ระบบสื่มีการ อสื่มีการและกราฟ้

มื.2

เทอ็มื 1
พห้นามีและการแยีกตัวประกอบ

พ้�นที� พ้�นที�ผิวและปริมีาตร

เทอ็มื 2
จำานวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสื่และอัตราสื่่วน

ตรีโกณ์มีิติ

มื.3
เทอ็มื 1 ทฤษฎีบทเส้ื่นข้นานและวงกลมี พาราโบลา

เทอ็มื 2 สื่ถิติ ความีน่าจะเป็น

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี

มื.1

เทอ็มื 1
พ้�นฐานเคมีีและสื่ารรอบตัว ความีเข้้มีข้้นและ
ปริมีาณ์สื่ารสื่ัมีพันธิ์์ สื่ารละลายีกรด-เบสื่ และ

การเปลี�ยีนแปลงข้องสื่ารและนำ�าเพ้�อช้ีวติ

เทอ็มื 2
กล้่มีกลศาสื่ตร์ 1 เซึ่ลล์ (ออร์แกเนลล์ การแพร่
และออสื่โมีซึ่ิสื่พ้ช้ และ
กล้่มีสื่มีบัติสื่าร

มื.2

เทอ็มื 1
การแยีกสื่าร อะตอมี ตารางธิ์าต้และพันธิ์ะเคมีีและ
กล้่มีกลศาสื่ตร์ 2

เทอ็มื 2

กล้่มีคลื�น อาหาร (โภช้นาการและสื่ารช้ีวโมีเลก้ล)
กลไกพ้�นฐานข้องมีน้ษยี์ I (ระบบยี่อยีอาหาร หมี้น
เวียีนเลือดฯ)และกลไกพ้�นฐานข้องมีน้ษยี์ II (ระบบ
ประสื่าทและพฤติกรรมี)

มื.3

เทอ็มื 1
กล้่มีไฟ้ฟ้้าและอิเล็กทรอนิกสื่์และกล้่มี
ดาราศาสื่ตร์และธิ์รณ์ีวิทยีา

เทอ็มื 2
ระบบนิเวศและประช้ากร  กลไกพ้�นฐานข้องมีน้ษยี์ 
III (ระบบสื่ืบพันธิ์้์และพันธิ์้ศาสื่ตร์) ช้ีวิตสื่ัตว์และ
ความีหลากหลายีทางช้ีวภาพ

หลักสืู่ตรจากออนดีมีานด์
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หลักสืู่ตรจากออนดีมีานด์

ห้ลิ่กสูต่รมื่ธยมืป็ลิายเนื�อ็ห้า

ห้ลิ่กสูต่ร เนื�อ็ห้าบทเรียน 

ม.
4

เท
อมี

 1

คณิตศาสตร์ เซึ่ต ตรรกศาสื่ตร์เบื�องต้นและการให้เหต้ผล ระบบจำานวนจริง ทฤษฎีจำานวนเบื�องต้น

ชีววิทยา 
กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา

ธิ์รรมีช้าติข้องสื่ิ�งมีีช้ีวิตและสื่ิ�งแวดล้อมีการศ่กษาช้ีววิทยีาและกล้องจุลทรรศน์ เคมีีที�เป็นพ้�นฐานข้อง

สื่ิ�งมีีช้ีวิตและสื่ารช้ีวโมีเลก้ลเซึ่ลล์ข้องสื่ิ�งมีีช้ีวิต ปฏิกิริยีาเคมีีในเซึ่ลล์ข้องสื่ิ�งมีีช้ีวิต และเอนไซึ่มี์ การแบ่งเซึ่ลล์

ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 1 บทนำา การนับ การเคลื�อนที�แนวตรง กฎข้องนิวตัน การเคลื�อนที�วิถีโค้ง

เคมี กลุ่มอะตอม
ตารางธาตุและพันธะเคมี

ปรับพ้�นฐานเคมีี มี.ปลายี อะตอมีและตารางธิ์าต้สื่มีบัติข้องธิ์าต้และสื่ารประกอบ พันธิ์ะเคมีี

เท
อมี

 2

คณิตศาสตร์ เรข้าคณ์ิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยี ความีสื่ัมีพันธิ์์และฟ้ังก์ช้ัน เมีทริกซึ่์

ชีววิทยา กลุ่มพันธุศาสตร์
และวิวัฒนาการ พันธิ์้ศาสื่ตร์ วิวัฒนาการและพันธิ์้ศาสื่ตร์เช้ิงประช้ากร

ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 สื่มีด้ลกล งานและพลังงาน โมีเมีนตัมี

เคมี กลุ่มปริมาณ
สารสัมพันธ์ ปริมีาณ์สื่ารสื่ัมีพันธิ์์ I ปริมีาณ์สื่ารสื่ัมีพันธิ์์ II

ม.
5

เท
อมี

 1

คณิตศาสตร์ ฟั้งก์ชั้นเอกซ์ึ่โพเนนเชี้ยีลและฟั้งก์ชั้นลอการิท่มี ฟั้งก์ชั้นตรีโกณ์มิีติและการประย้ีกต์ เวกเตอร์และทฤษฎีกราฟ้

ชีววิทยา กลุ่มพืช
เนื�อเยีื�อ โครงสื่ร้าง และการลำาเลียีงสื่ารข้องพ้ช้ การสื่ังเคราะห์ด้วยีแสื่ง การสื่ืบพันธิ์้์ข้องพ้ช้ดอกและวงช้ีพแบบสื่ลับ การตอบสื่นองข้องพ้ช้และ
ฮอร์โมีนพ้ช้

ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 3 การเคลื�อนที�วงกลมีและดวงดาว การเคลื�อนที�ซึ่ิมีเปิลฮาร์โมีนิก การเคลื�อนที�แบบหมี้น

เคมี กลุ่มอัตราสมดุล ข้องแข้็ง ข้องเหลว แก๊สื่ อัตราการเกิดปฎกิริยีาเคมีี สื่มีด้ลเคมีี 

เท
อมี

 2

คณิตศาสตร์ ลำาดับและอน้กรมี ความีน่าจะเป็น จำานวนเช้ิงซึ่้อน

ชีววิทยา กลุ่มกลไกในร่างกาย
มนุษย์ 1

การยี่อยีอาหารและการดูดซึ่่มีอาหาร ระบบหมี้นเวียีนเลือด น�ำาเหลือง ภูมีิค้้มีกัน การหายีใจและแลกเปลี�ยีนแก๊สื่ การสื่ลายีอาหาร ระดับเซึ่ลล์ การ

รักษาด้ลยีภาพในร่างกายีและการข้ับถ่ายี

ฟิสิกส์ สมบัติสาร แก๊สื่และทฤษฎีจลน์ ข้องแข้็ง ข้องเหลว และข้องไหล

ฟิสิกส์ ไฟฟ้า ไฟ้ฟ้้าสื่ถิต ไฟ้ฟ้้ากระแสื่ตรง แมี่เหล็กไฟ้ฟ้้า ไฟ้ฟ้้ากระแสื่สื่ลับ

เคมี กลุ่มไฟฟ้าเคมี
และอุตสาหกรรม

กรด-เบสื่ ไฟ้ฟ้้าเคมีี 

ม.
6 เท

อมี
 1

คณิตศาสตร์ แคลคูลัสื่ สื่ถิติและความีสื่ัมีพันธิ์์เช้ิงฟ้ังก์ช้ันระหว่างข้้อมีูล

ชีววิทยา กลุ่มกลไก
ในร่างกายมนุษย์ 2

ระบบประสื่าทและอวัยีวะรับความีรู้สื่่ก ระบบต่อมีไร้ท่อ การเคลื�อนที�ข้องสื่ิ�งมีีช้ีวิต พฤติกรรมีข้องสื่ิ�งมีีช้ีวิต

การสื่ืบพันธิ์์และการเจริญเติบโตข้องสื่ิ�งมีีช้ีวิต

ฟิสิกส์ คลื่น คลื�น เสื่ียีง แสื่ง

เคมี กลุ่มเคมีอินทรีย์ เคมีีอินทรียี์ สื่ารช้ีวโมีเลก้ล เช้ื�อเพลงซึ่ากด่กดำาบรรพ์

เท
อมี

 2 ชีววิทยา กลุ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ความีหลากหลายีทางช้ีวภาพ ระบบนิเวศ วัฏจักรข้องสื่าร และการเปลี�ยีนแปลงแทนที� ประช้ากร

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์แผนใหม่ อะตอมี นิวเคลียีร์
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สำำ�หรัับนักเรีัยนทีี่�ต้้อังก�รัสำอับเข้้�คณะชัั้�นนำ�มห�วิิที่ย�ลััยในไที่ย
แลิะเตรี์ยมท่ั่กษะการ์อ่็าน-เขียน เพื�อ็เรี์ยนต่อ็ต่างป็ร์ะเทั่ศ 

ร์วมถึงสิ่อ็บชิั่งทุั่นเล่ิาเรี์ยนห้ลิวงแลิะทุั่นร่์ฐบาลิ

เติ้มเต็้ม ENGLISH พร้ัอัมพิชิั้ต้สำน�มสำอับ

คุอร์ัสัเรีัยน คุอร์ัสัแข่ึ้งขัึ้นเพืั�อเข้ึ้ามหาวิัทยาลัย
Grammar 
(ประถม ม.ต้น ม.ปล์าย์)

Reading & Vocab 
(ประถม ม.ต้น ม.ปล์าย์)

Writing 
(ประถม ม.ต้น ม.ปล์าย์)

สัรุัปเนื�อหา+ตะลุยโจทย์
ภาษาอังกฤษ GAT

สัรุัปเนื�อหา+ตะลุยโจทย์
ภาษาอังกฤษวิัชาสัามัญ

ตะลุยโจทย์โคุ้งสุัด้ท้าย
ภาษาอังกฤษวิัชาสัามัญ

รัะดั้บชั�น : ปรัะถูมปลาย มัธิ์ยมต้น และมัธิ์ยมปลาย

ตัวัอย่างวิัชาการั
SCAN



หน้้า 25นวััตกรรมการเรียนร้�บนแพลตฟอร์มออนไลน์ร้ปแบบใหม่

สำำ�หรัับนัักเรัียนัที่่�ต้้องก�รัสำอบเข้้�คณะอินัเต้อรั์ในัไที่ย
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ห้ล่ิกสูิ่ตร์ทีั่�จะช่ั่วยน่กเรี์ยนมอ็งเห็้นอ็นาคต
ผู้�านการค้นหาตัวเอง ใช้ัชีัว่ตที�มีความหมาย์ แล์ะมีความส่ข้ในแบบข้องตัวเอง 

นำาโดัย์ทีมนักจ่ตว่ทย์าแล์ะผูู้้เชีั�ย์วชัาญ์พัื่ฒนาการเด็ักแล์ะวัย์ร่�น

ค้นพบต่วเอ็งเร็์ว...เริ์�มวางแผู้นอ็นาคตได้ไว

วางแผู้นไปถึงเป้าหมาย์ได้ัด้ัวย์หลั์กสูตร ID Plan
หร่อหลั์กสูตรพัื่ฒนาศัึกย์ภาพื่ราย์บ่คคล์
(Individual Development Plan) 

ช่วัยให้นักเรีัยนร้้ัตัวัเอง

ที�เปลี์�ย์นทฤษฎีีจ่ตว่ทย์าให้เปน็เกมโดัย์นักจ่ตว่ทย์า
แล์ะผูู้้เชีั�ย์วชัาญ์ด้ัานพัื่ฒนาการเด็ัก

ใช้กิจกรัรัมโด้ยนักจิตวิัทยา

โดัย์การนำาทฤษฎีีจ่ตว่ทย์าหล์ากหล์าย์สาข้า
แล์ะการเรีย์นการสอนแบบ Blended Learning

เสัริัมสัร้ัางทักษะชีวิัตขึ้องนักเรีัยน 

แบบทดัสอบทางจ่ตว่ทย์าแล์ะแบบทดัสอบ
ว่ฒ่ภาวะในการเล่์อกคณิะแล์ะอาชีัพื่

ASSESSMENT

คุอร์ัสัเรีัยน ห้ล่ิกสูิ่ตร์แนะแนว Learn O Life

ม่ธยมศึกษาปี็ทีั่� 1 - 4รัะดั้บชั�น

ตัวอย์�างหลั์กสูตรพัื่ฒนา
ศัึกย์ภาพื่ราย์บ่คคล์

 (ID PLAN)

ภาพื่รวมหลั์กสูตรพัื่ฒนา
ศัึกย์ภาพื่ราย์บ่คคล์ 

(ID PLAN)

SCAN SCAN
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หลั์กสูตรการเง่นสำาหรับน้อง ๆ ระดัับชัั�นมัธย์มศึึกษา 
ในรูปแบบคอร์สออนไล์น์ ที�เข้้มข้้นด้ัวย์เน่�อหาการเง่น
ครบทั�ง 4 ด้ัาน ไม�ว�าจะเป็นการหาราย์ได้ั, การใช้ัจ�าย์, 
การออม แล์ะการล์งท่น 
มาพัร้ัอมสืั�อการัสัอน, ตำารัาเรีัยน, คุ่้มือคุร้ั และข้ึ้อสัอบ

Money 101: 
Inspiration Talk

ก่จกรรมบรรย์าย์เสร่ม
ความรู้การเง่น โดัย์ว่ทย์ากร

ผูู้้เชีั�ย์วชัาญ์

Money Workshop
ก่จกรรมเว่ร์คชัอปสร้าง

ทักษะการเง่น เน้นความสน่ก 
ได้ัล์งม่อทำาจร่ง ผู้�านเกม 
แล์ะก่จกรรมบูรณิาการ

• สร้างพ่ื่�นฐานความรู้ แล์ะทักษะ นำาไปสู�การดูัแล์  
  ตนเองได้ั ไม�เปน็ภาระตอนโต

• เสร่มทักษะแห�งอนาคต ตั�งแต�วัย์เรีย์น
  รู้ก�อน เร่�มก�อน รวย์ก�อน

• ไม�ต่ดักับดัักการเง่น เพื่ราะความ “ไม�รู้”

โคุ้ชหนุ่ม
จักรพื่งษ์ เมษพัื่นธ์่ 
(เจ้าข้องเพื่จ Money Coach)

แก๊ปเปอร์ั
ทัตพื่ล์ เมธีว่ร่ย์าภรณ์ิ
Co-Founder of Money Class

ก่จกรรมต่วเข้้มการเง่นครู ระย์ะเวล์า 3 สัปดัาห์
ผู้�านก่จกรรมบรรย์าย์ให้ความรู้การเง่น, คอร์สเรีย์นออนไล์น์ 
แล์ะก่จกรรมเว่ร์คชัอป จับม่อครูวางแผู้นการเง่นข้องตัวเอง

ร้้ั… รู้เท�าทันกต่กาการเง่น ส่ทธ่ แล์ะสว่สด่ัการ ในบร่บทข้องครู
     ไม�ว�าจะเปน็การวางแผู้นการเง่น การหาราย์ได้ัเสร่ม การล์งท่น

เก่ง… เก�งบร่หารการเง่น ด้ัวย์ตัวเอง

รัวิย… มีแผู้นการเง่นข้องตัวเอง เตรีย์มพื่ร้อมส่ข้สบาย์ย์ามเกษีย์ณิ

Money Literacy Exam
ข้้อสอบความรู้การเง่น

มาตรฐานสากล์ ที�ปรับแต�ง
ให้เข้้ากับบร่บทข้องนักเรีย์น

ไทย์

ยกร์ะด่บท่ั่กษะการ์เงิน… ท่ั่กษะแห่้งอ็นาคต
ในรั�วโรงเรีย์น ด้ัวย์หลั์กสูตรที�ออกแบบโดัย์ผูู้้เชีั�ย์วชัาญ์ด้ัานการเง่น

ห้ล่ิกสูิ่ตร์แลิะกิจกร์ร์มการ์เงิน สำำ�หรัับนักเรีัยน

คุวัามร้้ั และทักษะการัเงิน
สำาคัญ์อย์�างไรกับวัย์เรีย์น?

ออกแบบหลักส้ัตรัโด้ย
ผ้้เชี�ยวัชาญด้้านการัเงิน

โป็ร์แกร์มยกร์ะด่บความรู้์ แลิะท่ั่กษะการ์เงิน
 สำำ�หรัับคุณคร้ั

กิจกรัรัมเสัริัมทักษะการัเงิน

สิำ�งทีี่�คุณคร้ัจะได้ัรัับจ�กกิจกรัรัมนี�

หลัักส้ำต้รัเสำริัมทัี่กษะก�รัเงิน
สำาหรับวัย์เรีย์น แล์ะค่ณิครู

คุอร์ัสัเรีัยน Money 101: Teen Edition

ม่ธยมศึกษาป็ทีีั่� 1 - 6รัะดั้บชั�น

คุอร์ัสัเรีัยน Money Bootcamp ฉบ่บคุณครู์

สิ่ำาห้ร่์บคุณครู์ทุั่กร์ะด่บช่ั่�น

คุอร์ัสัเรีัยน
- Money 101: Inspiration Talk 
- Money Workshop
- Money Literacy Exam

ม่ธยมศึกษาป็ทีีั่� 1 - 6รัะดั้บชั�น

ตัวัอย่างวิัชาการั
SCAN

Step 1

Money
Inspiration Talk Online Course Money 

Workshop

Step 2 Step 3
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