
สื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปี 2562
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
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นิทานผสานอักษร

วิดีโอแนะนาํการเล่า 
นิทานผสานอักษร

นทิานผสานอักษร ประกอบดวย 
นทิาน 18 เร่ืองราวพยัญชนะไทย 44 ตัว

นทิานผสานอักษร

สื่อนวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพรอม 
การเรียนรู ดานภาษา เหมาะสําหรับ 
เด็กวัยเร่ิมเรียน
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ตัวอักษรพื้นฐาน ผสานตัวอักษรตัวอักษรเสริมลดรปู

นทิานผสานอักษร

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณทายเลม

นวัตกรรมการเตรียม 
ความพรอมทางภาษา
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Kid’s Kit สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ
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เตรียมความพรอมการเรียนรูเด็กปฐมวัย

สอดแทรกความรูรอบตัวบูรณาการศิลปศึกษาพ้ืนฐาน 
กับกิจกรรมตางๆ
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Kid’s Kit สอดแทรกกระบวนการเรียนรู
อยางครบครันในแตละกิจกรรมตลอดท้ังเลม

สามารถเก็บเปนแฟมสะสมผลงาน
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แบบฝึกเตรียมความพร้อมการเรียนรู้
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ชุดฐานกรณ์สอนอ่านเขียน
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จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
Imagination & Creativity

การค้นหาตัวเอง
Self Discovery

การแก้ปัญหา
Problem Solving

ทักษะพัฒนา 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
Fine Motor Skills

ทักษะทางสังคม
Social Skills

IDEA KIT, BRIGHT และ BRAINUP



เชื่อมโยงการเรียนรู้รอบด้าน 
ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ



วิดีโอแนะนาํการใช้

IDEA KIT



Creative 
Idea 
Cards
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ใช้ร่วมกับสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้



ใช้ร่วมกับชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT

ใช้ร่วมกับ BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา
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กระบวนการคิดเชิงคํานวณ
Computational Thinking

การแบงยอยปญหา 
(Decomposition)
แบงปญหาหรือสิ่งตางๆ 

ออกเปนสวนๆ เพ่ือใหงายตอ
การแกปญหาน้ัน

การคิดเชิงนามธรรม 
(Abstraction)
มองและระบุปญหาหลักหรือ
สิ่งที่จําเปนได

การเขาใจรูปแบบ 
(Pattern Recognition)

 หารูปแบบหรือลักษณะสิ่งตางๆ 
ที่มักเกิดขึ้นเหมือนๆ กัน

 การออกแบบขั้นตอน 
(Algorithm Design)
ออกแบบลําดับขั้นตอนของ
การแกปญหา

BRIGHT, IDEA KIT และ BRAINUP เชื่อมโยงการเรียนรู้รอบด้าน ผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ



แบบประเมินผล

3
แลวถาจะสรางรูปน้ีเด็ก ๆ 

ตองทา อยางไร
ใหเด็ก ๆ ลองจัดลา ดับขั้นตอน
การวาดรูป โดยการใสตัวเลข

ลงในชองวางตามลา ดับ 
เริ่มตนจากเลข 1 ถึง 6
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Cubetto

Cubetto
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วิดีโอแนะนําการใช้งาน



ชุด นิทานผสานอักษร 
ลําดับ ชื่อสินค้า   รหัสสินค้า ราคา จํานวน รวมเงิน

 1 ชุด นิทานผสานอักษร (1 ชุด = 18 เล่ม)   

ชุด Kid’s Kit สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ
ลําดับ ชื่อสินค้า   รหัสสินค้า ราคา จํานวน รวมเงิน

 1 Kid’s Kit ส่ือเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เล่ม 1 

 2 Kid’s Kit ส่ือเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เล่ม 2 

 3 Kid’s Kit ส่ือเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เล่ม 3 

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ 
ลําดับ ชื่อสินค้า  รหัสสินค้า ราคา  จํานวน รวมเงิน

 1 ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ (1 ชุด = 6 เล่ม) 

 

ชุด ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน 
ลําดับ ชื่อสินค้า   รหัสสินค้า ราคา จํานวน รวมเงิน

 1 สื่อฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุด SMART LIP (Big Box)

 2 ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุดบัตรภาพ

 3 ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุดบัตรสัมผัส

 4 ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน: ชุดบัตรรูปปาก

 5  ชุดแบบฝึกฐานกรณ์สอนเขียน 1 (1 ชุด = 3 เล่ม)



ชุด IDEA KIT ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค ์
ลําดับ  ชื่อสินค้า  รหัสสินค้า ราคา จํานวน รวมเงิน

1 IDEA KIT 580 pcs+ ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์

 2 IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์

ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู ้
ลําดับ  ชื่อสินค้า  รหัสสินค้า ราคา จํานวน รวมเงิน

1 ชุดส่ือ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 3-5 ปี

 2 แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 3-5 ปี 497
 3 ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 3-5 ปี  

4 ชุดส่ือ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 4-6 ปี

 5 แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สําหรับอายุ 4-6 ปี 497
 6 ชุดบัตรกิจกรรม  BRIGHT ACTIVITY CARDS สําหรับอายุ 4-6 ปี 

ชุด BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา 
ลําดับ  ชื่อสินค้า  รหัสสินค้า ราคา จํานวน รวมเงิน

 1 แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา สําหรับอายุ 3-5 ปี

 2 แบบฝึก BrainUp ฉลาดคิด พิชิตปัญหา สําหรับอายุ 5-7 ปี

Cubetto 
ลําดับ  ชื่อสินค้า  รหัสสินค้า ราคา จํานวน รวมเงิน

 1 Cubetto (คิวเบตโต) 
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