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วันที่ 28/9/2009 

"คิงแมทส"สถาบันบมเพาะตนกลาทางคณิตศาสตร ฉลองเปดสาขาที่ 25 นวมินทร ซิตี้ อเวนิว  
 

 

 

พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย ประธานในพิธี กลาวแสดงความยินดี  
 

 
นริศรา ชวาลตันพิพัทธ รมช.ศึกษาธิการ ประธานในพิธี กลาวแสดงความยินดี  

 

 
2 ประธานในพิธี พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย , นริศรา ชวาลตันพิพัทธ รมช.ศึกษาธิการ รวมกันตัดริบบ้ินเปดงาน โดยมีผูบริหาร พรทิพย 
ศักดิ์ศิริเวทยกุล และ วรพงศ นันทาภิวัฒน พรอมดวย แขกผูมีเกียรติ อ.ภูดิท พรรักษมณี ประธานกก.บริหาร บ.เอดู พารค ธนพัฒน ชัยเจริญ

พัฒน ,โฆสิต สุวินิจจิต และ กุลธารินท บุญครอง รวมในพิธีเปด  



 

 
วรพงศ นันทาภิวัฒน มอบของท่ีระลึกใหกับ พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย  

 

 
พรทิพย ศักดิ์ศิริเวทยกุล มอบของท่ีระลึกใหกับ นริศรา ชวาลตันพิพัทธ รมช.ศึกษาธิการ  

 

 
พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย พรอมดวย พรทิพย ศักดิ์ศิริเวทยกุล มี ผรณเดช พูนศิริวงศ กก.ผจก.นสพ.แนวหนา รวมแสดงความยินดี  

 

 



พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย พรอมดวย นริศรา ชวาลตันพิพัทธ รมช.ศึกษาธิการ, พรทิพย ศักดิ์ศิริเวทยกุล, วรพงศ นันทาภิวัฒน, อ.ภูดิท 
พรรักษมณี ประธานกก.บริหาร บ.เอดู พารค ธนพัฒน ชัยเจริญพัฒน ,โฆสิต สุวินิจจิต, กุลธารินท บุญครอง และ นองๆ ท่ีสมัครเรียน

หลักสูตรคิงแมทส รวมถายภาพเปนท่ีระลึก  
 

 
กระเชาดอกไมยินดีจาก ยุพเรศ กรัณยเมธากุล ผจก.ธ.กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

 

 
ณัฐนิช โชติสรยุทธ มอบดอกไมยินดีในวันเปดสาขา  

 

 
ครอบครัวนอมศรี และลูกๆ  

 
"คิงแมทส" (KingMath ) หลักสูตรคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา เนนดานการแกโจทยปญหา (Problem Solving) ที่ไดรับความ

นิยมและเช่ือถือเปนอันดับ 1 จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดย Mr. Park Myung Jun อาจารยสอนคณิตศาสตรเปนผูคิดคนและพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจ และเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญเพ่ือสรางความแข็งแกรงดานคณิตศาสตร
ใหเยาวชนไดมีความรูและความชํานาญในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว พรทิพย ศักด์ิศิริเวทย พรอมดวย 3 



หุนสวนใหญ ภัฏฏการก บุนนาค, วรพงศ นันทาภิวัฒน และ เปรมชัย กรรณสูต เล็งเห็นถึงความสําคัญที่มีตอศักยภาพของเด็กไทย นํา
หลักสูตร คิงแมทส มาเปดสาขาที่เมืองไทย ซึ่งเปนสาขาที่ 25 จาก 39 สาขา โดยไดรับเกียรติจาก พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย และ นริศรา 
ชวาลตันพิพัทธ รมช.ศึกษาธิการ เปนประธานตัดริบบิ้นเปดสถาบัน ณ สาขานวมินทร ซิต้ีอเวนิว ช้ัน 2 ถนนเกษตร- นวมินทร ซอยมัยลาภ 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552  
 

คิงแมทส คือหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา เนนการแกโจทยปญหาที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศเกาหลี มี นักเรียน 
200,000 คนตอปที่เรียนกับคิงแมทส ใน 1,300 สาขาทั่วประเทศ เกิดขึ้นจากการคนควาและประสบการณการสอนโดยตรงของ Mr.Park 
Myung Jun กอต้ังเมื่อป ค.ศ.1993 มีสาขาในอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ แคนาดา และไทย โดยหลักสูตรถูกใชอยางตอเน่ือง
ยาวนานกวา 10 ป และพิสูจนไดวาเปนหลักสูตรการแกโจทยปญหาที่ทําใหพ้ืนฐานดานคณิตศาสตรของนักเรียนแนนและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ซึ่งการประเมินผลในวิชาคณิตศาสตรน้ัน ประเทศเกาหลีใต ไดรับการประเมินจากสถาบัน PISA และ TIMSS องคกรกลางวาเปนอันดับ 
1 ดานการแกโจทยปญหาของโลก  
 

หลักสูตรของคิงแมทส มุงเนนการสรางทักษะ C.U.R.P ไดแก ความสามารถในการคํานวณ (Computation) ความเขาใจ 
(Understanding) การเช่ือมโยงและหาเหตุผล (Reasoning) และการแกปญหาผานโจทย (Problem Solving) โดยหลักสูตรน้ีไดรับการออกแบบ
เปนอยางดี มีวิธการอธิบายเปนลําดับขั้นตอนที่ทําใหนักเรียนเขาใจพื้นฐานคณิตศาสตรไดงายและมีโจทยฝกฝนทักษะกระบวนการคิด
หลากหลายรูปแบบ โดยใชเทคนิคและกลยุทธการแกโจทยปญหา 38 กลยุทธ ที่นักเรียนคิงแมทสจะไดรับการฝกฝนนําไปประยุกตเพ่ือแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรไดอยางถูกตองและรวดเร็ว นอกจากน้ียังประเมินระดับความรูความสามารถของนักเรียนทุกระยะเพื่อรายงานจุดแข็ง
จุดออนทั้งทางดานสาระและทักษะคณิตศาสตรเพ่ือการพัฒนาไดถูกตอง ทั้งยังมีหนังสือและอุปกรณประกอบมากมายหลากหลาย เพ่ือแกไข
จุดออนและเสริมสรางจุดแข็งทางคณิตศาสตรของนักเรียน  
 

อ.ภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอดู พารค จํากัด กลาววา "บริษัท ไดรับความไววางใจจาก EduWang Co.,Ltd. 
เจาของลิขสิทธิ์ หลักสูตรคิงแมทส ในประเทศเกาหลีใต ใหเปน Master Franchise แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานต้ังแต
ป 2550 การเรียนคณิตศาสตร เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูและฝกฝนที่สําคัญ ในการพัฒนาเยาวชนใหมีความรูความชํานาญในการแกโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร โดยปกติ หองหน่ึงๆ เด็กออนตองเรียนรวมกับเด็กเกง ดังน้ันหากคุณครูสอนไว เด็กที่เขาใจชาก็จะตามไมทัน แตถา
สอนชา เด็กที่หัวไวก็จะเบื่อ นอกจากน้ันในการเรียนคณิตศาสตร ยังขาดระบบประเมินผลเด็กวามีจุดออนในดานใด ครแูละผูปกครองทราบ
เพียงวาเด็กคนน้ีออนคณิตศาสตร แตออนตรงไหน ไมมีใครทราบ ดังน้ันจึงไมสามารถแกไขปญหาใหเด็กไดอยางถูกจุด คิงสแมทส เปน
สถาบันแนว After School ที่ว่ิงคูขนานกับการเรียนการสอนปกติ แกไขปญหาโดยแตละช้ันป ยังไดจัดการสอนสําหรับเด็กตามกลุม
ความสามารถ เด็กเกงไดเรียนเทคนิคแนวคิดใหมๆ เด็กเรียนชาไดมีเวลาปูพ้ืนฐานใหแนน และมีการจัดทําระบบประเมินผลเด็ก หาจุดออน
ของเด็กเพ่ือทําการแกไข และจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับระดับความรู พรอมนํากระบวนการคิดหลากหลาย ยุทธวิธีในการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตร ภายใตแนวคิด "ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย" และ "เสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคผานวิชาคณิตศาสตร" หลักสูตร คิง
แมทส ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ และไดผานการแปลจากภาษาเกาหลีเปนภาษาไทย โดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดาน
การศึกษา จึงมั่นใจวาหลักสูตรที่นํามาใชในเมืองไทยสอดรับกับหลักสูตรที่นักเรียนเรียนในช้ันเรียน "  
 

และในชวงฉลองเปดสาขานวมินทรซิต้ี อเวนิว สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร คิงแมทส ขอเชิญนําบุตรหลานมาทดลองเรียนฟรี 
ต้ังแตวันน้ีจนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2552 สนใจติดตอ 088-0908959  
 

เรียนคณิตศาสตร ไมยากอยางที่คิด 

  


