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Learning Teaching e-Library Media Bank
เปนแพลตฟอรมสนับสนุนการเรียน การสอน
ระดับ World-Class แบบครบวงจร พรอมคลังทรัพยากรการสอน
และแหลงเรียนรูดิจิทัลขนาดใหญ เพื่อมุงสรางความสําเร็จ
ใหกับผูเรียนและผูสอน

Learning Console
สนับสนุนผูเรียน เรียนรูดวยตัวเอง

Teaching Resource
ทรัพยากรการสอน/สื่อการสอน

Personal e-Library
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ประจําตัว

School Media Bank
คลังสื่อและเนื้อหาขนาดใหญ

Educational Enhancement Platform

SCAN NOW

to learn more

แพลตฟอรมการศึกษา 4 อรรถประโยชน
Teaching Resource

ติดอาวุธให้ผู้สอน ด้วยสื่อดิจิทัล
ระดับโลก ครบครันด้วย 3D VR
วิดีโอ เกม บทเรียนดิจิทัล
คลังภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม
ครบครัน เพิม
่ ผลสัมฤทธิ์
ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

Personal
e-Library

เป็นห้องสมุด
e-Book ประจําตัว
แหล่งเรียนรูด
้ ิจิทัล
ขนาดใหญ่ เปิดประตู
สูโ่ ลกความรูไ้ ร้ขด
ี จํากัด

Learning
Console

สนับสนุนผูเ้ รียนได้เรียนรูด
้ ้วยตัวเอง
ด้วยสื่อการเรียนรูท
้ ี่ครอบคลุม
หลากหลาย ต่อยอดการเรียนรู้
ให้ผเู้ รียนได้อย่างไม่จํากัด

Tota l S m a rt S olu ti on

School Media Bank

เป็นคลังสื่อหรือมีเดียการศึกษา
ขนาดใหญ่ เพื่อการเรียนรูแ
้ ละ
การสอน เป็น Media Center
ของโรงเรียนและคลังสื่อการศึกษา
ระดับโลก บริหารจัดการศูนย์ส่ อ
ื
ของโรงเรียน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

แพลตฟอรมสนับสนุน
การเรียนการสอนระดับ World-Class
ครบวงจร พรอมคลังทรัพยากรการสอน
และการเรียนรูขนาดใหญ รับรองคุณภาพ
ดวยรางวัลระดับโลกตั้งแตป 2010-ปจจุบัน
เพื่อมุงสรางความสําเร็จในการเรียน
การสอนเปนสําคัญ
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Learning Console

มิติใหมในการเรียนรู
•
•
•
•

ผูเรียนไมถูกจํากัดการเรียนรูเฉพาะเนื้อหาในตําราเรียน
เชื่อมโยงหนังสือเรียนเขากับสื่อที่หลากหลาย เชน สื่อวีดิทัศน แบบจําลอง สื่อ 3D
ภาพ เสียงและอินเทอรแอคทีฟ จะชวยตอยอดการเรียนรู ใหกับผูเรียนไดอยางไมจํากัด
ชวยใหเขาใจเนื้อหาไดงาย จากคลังสื่อดิจิทัลมากกวา 10,000 รายการ
มีพัฒนาการตอเนื่องและประสบความสําเร็จในการเรียน
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Learning Console

มิติใหมในการเรียนรู
Skill Development

การเรียนรูรูปแบบใหมที่ทําใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาทักษะ
• New Learning เกิดการเร�ยนรู
ในรูปแบบใหมๆ ดวยสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย
• New Skills เสร�มสรางทักษะใหมๆ
ของศตวรรษที่ 21 จากสื่อดิจิทัลหลากรูปแบบ

3Ds

Videos Tuitions

2Ds

Images

App.

Etc.

Audios
Quizes

Learning Suite & Extra Media

ชุดเครื่องมือสอนและเรียนรูเต็มรูปแบบ
ทําใหหนังสืออีบุคธรรมดา เปนหนังสือพิเศษ
ดวย Enrich Media

mozaik3D app
mozaik 3D on mobile devices

Our application has been designed mainly for students
between 8 and 18 years of age. The interactive
educational scenes related to History, Technology,
Physics, Mathematics, Biology, Chemistry, Geography
and Visual Arts will turn learning into an adventure.

Learning Console

The 3D scenes are available in
30+ languages, which also offers
an excellent opportunity to acquire
and practise foreign languages.

• e-Textbook
• World Class Multi-Media
• Unlimited Resources

Our interactive 3D scenes
can be rotated, enlarged, and
viewed from pre-set angles.
Navigate through the complex
scenes easily with the help of
the predetermined views.

Most of our 3Ds include narrations
and built-in animations.
They also contain labels and
entertaining animated quizzes.
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Learning Console

มิติใหมในการเรียนรู
Digital lessons
cooperative, project-based materials

The missing link between printed textbooks and
digital education. Up-to-date material that helps make
the transition to digital classes.

e-Lessons

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการเรียนรูอยางไมมีขีดจํากัด
มากกวา 120 บทเรียน ครอบคลุม
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยเนน STEM และ STEAM

Processing learning objects founded on students’ active
participation, experience-based knowledge acquisition,
and cooperative skills. After presenting novel problems,
students are encouraged to search for solutions in groups.
The materials build on the teacher’s role as facilitator
and improve student cooperation along with social and
digital competence. Therefore, skill sets that prove essential
for future generations in the world of artificial intelligence
are brought to the forefront.

Digital lessons can be used either as individual or cumulative lessons in class
or study groups (i.e. out-of-class activities). Interactive content items such as 3D scenes,
educational videos, as w ell as tes ts for practice and revision included in the lessons help
process the subject matter more efficiently.

Features
• Learning objects built on cooperative work
and project-based learning.
• Interdisciplinary c ontent connecting various subjects’
body of knowledge (e.g. Science, Mathematics, History)
• Easy-to-f ollow line of thought makes
the learning experience enjoyable.

The spectacular content
can be used on interactive
displays, tablets, and
smartphones, improving
both teacher and student
digital competence.

Teachers can access
lesson plans that help
process the curriculum
in the most efficient
way possible. These
also provide ideas
as to the allocation
of time, realization of
pedagogical aims, and
execution of lessons.

Educational Gamification

กระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนรู ใหกับผูเรียน มีสวนรวมในการเรียนรูดวยวิธีการที่สนุกสนาน
• จูงใจดวยเกมการศึกษาแบบ Interactive
• กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่จะเรียนรู
• มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูสอน กับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน
• สนุกสนาน ดวยการใชเกมเปนสวนหนึ่งของการเรียน ทําใหเกิดความเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู
4

ubjects’
, History)

พัฒนาครูดวยเครื่องมือ
จัดการสอนไดเต็มรูปแบบ

Teaching Resource

17

•
•
•
•
•

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอนและการเรียน
ผูสอนสรางสื่อการสอนเองได
ขยายเนื้อหาในการสอนไดมากขึ้น
ลดภาระในการเตรียมการสอน
ติดตามผูเรียนได ใกลชิดมากกวาเดิม

มีคลังสื่อการสอน
มากกวา

10,000
รายการ
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Teaching Resource

พัฒนาครูดวยเครื่องมือ
จัดการสอนไดเต็มรูปแบบ
Digital Education

เต็มระบบ

มีเครื่องมือและฟงกชันครอบคลุมการใชงาน
เพื่อการจัดการเรียนการสอนไดเต็มรูปแบบ

Teaching Tools

เครื่องมือสรางสื่อการสอนเพิ่มเติม

World Class Teaching Resources
ติดอาวุธใหครู ดวยสื่อชวยสอนระดับโลก
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Teaching Resource

พัฒนาครูดวยเครื่องมือ
จัดการสอนไดเต็มรูปแบบ
Test System

• เครื่องมือสรางชุดขอสอบ
• ยกระดับคะแนน PISA /ONET/
ผลการสอบในทุกรายวิชา

Assignments System
• ผูสอนมอบการบาน
• นักเรียนสงงาน
• สะดวกในการติดตาม

ALL IN ONE

ระบบจัดการที่ครบวงจร
• บริหารจัดการดานเนื้อหา Content Management (CM)
• บริหารจัดการสื่อ Media Management (MM)
• บริหารจัดการองคความรู Knowledge Management (KM)
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e-Library

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
e-Library

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนแหลงเรียนรูดิจิทัลขนาดใหญในการตอยอดการเรียนรู
มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระบบมากกวา 450 เลม ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรและ
เสริมหลักสูตร เชน สารานุกรมวิทยาศาสตร หนังสือพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ
นิทานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรูทั่วไป ฯลฯ
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e-Library

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส
ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงสื่อประเภทตางๆ
เพื่อตอยอดการเรียนได ไมจํากัด

New Generation of e-Textbook
•
•
•
•
•

ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส
เชื่อมโยงเขากับสื่อมัลติมีเดีย
เปนอินเตอรแอคทีฟ
เกิดการเรียนรูแบบการสื่อสารสองทาง
สรางประสบการณที่สมจริงได
ดวย VR for Education

Platform

จำลองภาพที่ตรง
กับหนังสือจริง นำทางการเรียนรู
ดวยสื่อเสริม
คุณภาพสูง

สื่อเรียนรู
3 มิติ
สื่อดิจิทัล
ภาพและขอความที่นำ
ไปใชงานตอยอดได

หนาจอหลักแผงควบคุม
ที่ตอบสนองทุกมิติการเรียน
10
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Media Bank

คลังสื่อดิจิทัล

Media Archives

• Media Bank
• Teacher Media
• Student Media
Teacher Media
คลังสื่อดิจิทัลและทรัพยากร
การสอนสําหรับผูสอน

Student Media
คลังสื่อสนับสนุนผูเรียน
เพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง

คลังสื่อดิจิทัลขนาดใหญ เพื่อการเรียนรูดวยตัวเองของผูเรียนและคลังทรัพยากรการสอนของผูสอน
1. เกมการศึกษา (Gamification)
111 รายการ
2. สื่อแบบจําลอง 3 มิติ (3D Animations)
1,248 รายการ
3. วิดีโอการศึกษา (Educational Videos)
954 รายการ
4. บทเรียนดิจิทัล (Digital Lessons)
123 รายการ
5. แผนที่ดิจิตอล (ภูมิศาสตร, ประวัติศาสตร)
335 รายการ
Digital maps (Geography, History)
6. คลังภาพ (Picture Gallery)
5,293 รายการ
7. คลังเสียง (Audio Gallery)
776 รายการ
มีคลังสื่อดิจิทัล
มากกวา

10,000
รายการ
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Media Bank

คลังสื่อดิจิทัล
เกมการศึกษา (Gamification)
เกมการศึกษา (Gamification)
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Media Bank

คลังสื่อดิจิทัล

แผนที่ดิจ�ทัล (ภูมิศาสตร, ประวัติศาสตร) Digital Maps (Geography , History)
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Media Bank

คลังสื่อดิจิทัล
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ยกระดับโรงเรียนสู
World-Class Quality School
•
•
•
•
•

สนับสนุนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของการศึกษาโลก
พัฒนาผูสอน ติดอาวุธใหครู
สรางผูเรียนมีความสามารถ
ในการแขงขัน มีทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21
มุงสรางความสําเร็จใหผูเรียน

ผลลัพธที่จะไดรับจากการใช
• คะแนนสอบ PISA
ประเทศไทยสูงขึ้น
• พัฒนาผูเรียน
• ติดอาวุธใหครู
• ยกระดับโรงเรียน
• ลดความเหลื่อมลํ้า
• สรางมาตรฐานการศึกษา
ดวยดิจิทัลของประเทศ
ทั้งระบบไดอยางยั่งยืน
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รางวัลซอฟตแวรระดับโลก

แพลตฟอรมการเรียนรูระดับ World-Class ดวยเครือขายผูเชี่ยวชาญ
ดาน Digital Education ระดับสากลและระดับประเทศ ที่มีประสบการณกวา 25 ป
จะสามารถยกระดับโรงเรียนและพัฒนาผูสอน ผูเรียนไดอยางไมมีขีดจํากัด
สรางโอกาสในการยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมลํ้า
และสรางมาตรฐานการจัดการศึกษาดวยดิจิทัลของประเทศทั้งระบบไดอยางยั่งยืน

บร�ษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด

เลขที่ 168/73 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท. 0-2530-2577 โทรสาร. 0-2530-2578
ติดตอฝายขาย โทร. 081-686-4220, 089-699-7991

086-408-9301, 096-856-0392

GENESIS พลังความรู

@gmcliveandlearn

info@genesis.co.th

www.dbook.in.th

