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ลักษณะนิสัยท่ีดี            
ในการเรียน      
แต่ละวัน

พื้นฐานทาง
วิชาการที่แข็งแกร่ง ทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเอง

ความมั่นใจ



    เกี่ยวกับคุมอง 

      ระบบการเรียนเสริมหลักสูตรที่แพร่หลายที่สุดในโลก

จากความรักของพ่อคนหนึ่งที่มีต่อลูกชาย ทำาให้ระบบการเรียนแบบ

คุมองถือกำาเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1954 คุณโทรุ คุมอง คุณครูสอนวิชา

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศญี่ปุ่น ได้คิดค้นแบบ

ฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกชายที่กำาลังเรียน

อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาทักษะในการคำานวณได้

อย่างแข็งแกร่ง ผลที่ได้คือเขาสามารถเรียนเรื่องอนุพันธ์ขั้นสูงและ

อินทิกรัลแคลคููลัสได้ในระยะเวลาไม่นานในขณะที่เรียนอยู่ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6

กว่าครึ่งศตวรรษ ที่หลักปรัชญาของคุณโทรุ คุมอง ยังคงได้รับการ 

เผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และได้ช่วยพัฒนาความสามารถให้

กับนักเรียนกว่า 4 ล้านคนในปัจจุบัน เพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย

และความฝัน แม้แต่ในขณะนี้ ก็มีนักเรียนซึ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งทั่วโลก

กำาลังเรียนด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง 

ที่คุมอง เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กแต่ละคน เด็กๆ สามารถเรียน

ก้าวหน้าได้โดยไม่ถูกจำากัดในเรื่องของอายุหรือชั้นเรียนที่โรงเรียน 

ในแต่ละครั้งที่เด็กๆ ได้เผชิญกับความท้าทายที่พวกเขาไม่เคยพบ 

มาก่อนด้วยตนเอง ความสามารถของพวกเขาก็จะได้รับการพัฒนาให้

ไปยังจุดสูงสุดได้ด้วยประสบการณ์แห่งความสำาเร็จ  
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แบบฝึกหัดคุมอง

การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นผลมาจากการพัฒนาแบบฝึกหัดมาอย่างต่อเนื่อง

แบบฝึกหัดคุมองถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน 

แบบฝึกหัดคุมองถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียน  

ได้อย่างราบรื่นจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก และก้าวไปสู่การเรียนเนื้อหาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายได้ด้วยตนเองในที่สุด   

แบบฝึกหัดได้รับการปรับปรุงผ่านการเรียนรู้จากนักเรียน 

นับจากแบบฝึกหัดชุดดั้งเดิมที่ถูกออกแบบโดย  

คุณโทรุ คุมอง ในปี ค.ศ. 1954 ข้อมูล

ต่างๆ เช่น พฤติกรรมในการทำา 

แบบฝึกหัดของนักเรียน และ

ข้อมูลที่ได้รับจากคุณครูคุมอง     

ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้อย่าง                   

ต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการปรับปรุง

แบบฝึกหัด การเรียนรู้จากนักเรียน

และคุณครูคุมองน้ีเองท่ีทำาให้แบบฝึกหัด                                        

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การหาร 
2 หลัก
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คุณครูคุมอง

บทบาทของคุณครูคุมองคือการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล

แบบฝึกหัดคุมองได้รับการออกแบบเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าได้ด้วยการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม บางครั้งนักเรียนพบกับโจทย์ที่พวกเขาไม่เข้าใจ 

หรือไม่สามารถหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง ในเวลาดังกล่าว คุณครูคุมองจะไม่ให้การ

ช่วยเหลือที่มากจนเกินไปแก่นักเรียน แต่คุณครูคุมองจะพยายามค้นหาว่านักเรียน

สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมาแล้วมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงให้คำาบอกใบ้โดยที่

คุณครูอาจจะใช้วิธีให้ดูตัวอย่างในแบบฝึกหัด หรือให้ศึกษาแบบฝึกหัดชุดที่นักเรียน     

เคยทำามาแล้ว เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถแก้โจทย์ข้อที่ยากได้ด้วยตนเอง วิธีนี้จะทำาให้

นักเรียนรู้สึกสนุกที่ได้สัมผัสถึงประสบการณ์แห่งความสำาเร็จ และสามารถก้าวหน้าขึ้นไป

เรียนเนื้อหาใหม่ได้ด้วยตนเอง

คุณครูคุมองเป็นผู้ค้นหาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและดึงศักยภาพนั้นออกมา คุณครูคุมองให้ความสำาคัญ

กับนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้ความสนใจกับความสามารถทางวิชาการ ลักษณะนิสัย และวิธีการหาคำาตอบในการทำา     

แบบฝึกหัด จากนั้นจึงให้การสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนได้เรียนในระดับที่ “พอเหมาะ

พอดี” กับความสามารถของตนเอง   

คุณครูคุมองจะให้คำาชม ให้กำาลังใจในความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน โดยไม่นำานักเรียนไปเปรียบเทียบกับนักเรียน

คนอื่น ในขณะเดียวกันคุณครูคุมองจะร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันสังเกตพัฒนาการของนักเรียน ทั้งนี้

เป็นเพราะคุณครูคุมองผู้อุทิศตนและมีความปรารถนาดีที่จะเห็นนักเรียนของพวกเขาเติบโตพร้อมกับได้รับคุณค่าที่แท้จริง

ของระบบการเรียนแบบคุมอง



การส่ง      
แบบฝึกหัด   
ในห้องเรียน 

- บุตรหลาน

ของท่านจะส่ง     

แบบฝึกหัดที่ทำาเสร็จแล้ว

เพื่อให้คุณครูตรวจ  
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การแก้ข้อผิดเพื่อให้ได้ 100 คะแนนเต็ม 

- หากมีข้อผิดในแบบฝึกหัด บุตรหลานของท่านจะ

แก้ไขและส่งให้คุณครูตรวจอีกครั้ง

- บุตรหลานของท่านจะได้ 

100 คะแนนเต็ม สำาหรับ   

แบบฝึกหัดทุกชุดที่ทำา

เสร็จสมบูรณ์แล้ว

4

การเรียนในห้องเรียน

- วันที่มาเรียนที่ศูนย์ บุตรหลานของท่านจะทำา       

แบบฝึกหัดที่ได้รับในห้องเรียนจนเสร็จ 

- ระยะเวลาที่ใช้ทำาแบบฝึกหัดในห้องเรียนขึ้นอยู่กับ 

เนื้อหาของแบบฝึกหัดที่ได้รับในวันนั้น 

- ในช่วงเริ่มต้นของการเรียนคุมอง 

บุตรหลานของท่านจะใช้เวลา

เรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 30 

นาทีต่อวิชา   

- สำาหรับวิชาการอ่านภาษา

ไทยและวิชาภาษาอังกฤษ EFL 

บุตรหลานของท่านจะได้รับ 

การพัฒนาความสามารถในการ

อ่านออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่ว   
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การรับแบบฝึกหัด
สำาหรับทำาที่ศูนย์

- เมื่อมาถึงศูนย์       

บุตรหลาน

ของท่านจะ

ส่งการบ้านที่ทำา

เสร็จ และรับแบบฝึกหัด    

ของวันนั้นสำาหรับทำาที่ศูนย ์ 

1

ขั้นตอนการเรียน

ขั้นตอนการเรียนตามปกติของนักเรียนที่ศูนย์คุมอง ซึ่งอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละศูนย์
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อังกฤษไทยคณิตศาสตร์

การแก้ข้อผิดเพื่อให้ได้ 100 คะแนนเต็ม 

- หากมีข้อผิดในแบบฝึกหัด บุตรหลานของท่านจะ

แก้ไขและส่งให้คุณครูตรวจอีกครั้ง

- บุตรหลานของท่านจะได้ 

100 คะแนนเต็ม สำาหรับ   

แบบฝึกหัดทุกชุดที่ทำา

เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การนำาแบบฝึกหัดกลับไปทำาที่บ้าน

- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด 

และพัฒนาลักษณะนิสัย

ที่ดีในการเรียน บุตร

หลานของท่านจะได้รับ

แบบฝึกหัดกลับไปทำา

เป็นการบ้าน ในวันที่ไม่

ได้มาเรียนที่ศูนย์
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การทำาแบบฝึกหัดที่บ้าน

- บุตรหลานของท่านควร

ทำาการบ้านในสภาพ

แวดล้อมที่ช่วยให้พวก

เขามีสมาธิอย่างเต็มที่

7

การบันทึกผลการเรียน

- เวลาและคะแนนที่ได้จาก

การทำาแบบฝึกหัดแต่ละ

ชุดจะได้รับการบันทึกไว้

- ขั้นตอนการเรียนลำาดับที่ 1-5 

เป็นขั้นตอนปกติที่ใช้กับวิชาอื่นๆ เช่นกัน ในกรณี

ที่บุตรหลานของท่านเรียนมากกว่าหนึ่งวิชา 

5

7



8

วิชาคณิตศาสตร์

พัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายด้วยตนเอง 

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยการสะสมความรู้จากการ 

ฝึกฝน และด้วยเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุพันธ์ขั้นสูงและอินทิกรัลแคลคูลัส)  

ได้อย่างราบรื่น นักเรียนจึงต้องพัฒนาความสามารถในการ

คำานวณ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และการคิดอย่างเป็น

เหตุเป็นผล สิ่งเหล่านี้จะนำาไปสู่การพัฒนาความสามารถใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พวกเขาจะได้พบในชีวิตประจำาวัน

โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วยแบบฝึกหัดทั้งหมด 20 

ระดับ จากระดับ 6A ถึงระดับ O และอีก 5 ระดับ

เสริม แบบฝึกหัดให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความ

สามารถด้านการคำานวณที่แข็งแกร่ง ซึ่งนักเรียน

สามารถนำาไปปรับใช้กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์

อื่นๆ วิชาคณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

สามารถก้าวหน้าขึ้นไปเรียนเนื้อหาระดับสูง 

อนุพันธ์ขั้นสูงและอินทิกรัลแคลคูลัสให้ได้โดย

เร็วที่สุดด้วยตนเอง จึงตัดเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

ออกไป
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หลักสูตรวิชาการอ่านภาษาไทย

การพัฒนาความสามารถในการอ่านระดับสูง

หลักสูตรวิชาการอ่านภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝน   

ความสามารถในการอ่านระดับสูงให้แก่นักเรียนทุกคน นักเรียน

จะมีลักษณะนิสัยในการอ่านเชิงวิเคราะห์จากการพัฒนาทักษะ

การอ่านทำาความเข้าใจในระดับสูง ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะการอ่านผ่านหนังสือหลากหลายประเภท นักเรียนจะเกิด

ความสนใจในการอ่านมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนเนื้อหา

ที่เกินชั้นเรียนด้วยตนเองอย่างมั่นใจ 

โครงสร้างวิชาการอ่านภาษาไทย

หลักสูตรวิชาการอ่านภาษาไทยเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำานวนคำาศัพท์และพัฒนาทักษะการ

อ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้นนักเรียนจะก้าวหน้าไปเรียนเรื่องโครงสร้าง

ประโยค การทำาความเข้าใจเนื้อเรื่องในระดับย่อหน้า และ

การสรุปความ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะความ

สามารถในการอ่านทำาความเข้าใจผ่านการสรุปความ

ที่เป็นวิธีแบบคุมอง วิธีการดังกล่าวเป็นกระบวนการ

เรียนภาษาแบบธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้โดย

การอ่านเนื้อความและเรียบเรียงประโยคในใจ
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วิชาภาษาอังกฤษ EFL(สำาหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่)
ม่
พัฒนาความสามารถในการอ่านทำาความเข้าใจภาษาอังกฤษ

เป้าหมายหลักของวิชาภาษาอังกฤษ EFL คือ การพัฒนาความสามารถในการ

อ่านทำาความเข้าใจ หลักสูตรได้รับการออกแบบสำาหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูด

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และมีโครงสร้างหลักสูตรที่สร้างความสนุกในการ

อ่านภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนเรียนก้าวหน้าขึ้นไป พวกเขาจะได้รับทักษะ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ทำาความเข้าใจในภาษาอังกฤษ 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ EFL ประกอบด้วยแบบฝึกหัดทั้งหมด 21 ระดับ เพื่อที่จะ

ให้นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง หลักสูตรจึง                                                          

ได้รับการออกแบบให้นักเรียนสามารถอ้างอิงหนังสือประกอบซีดี ขณะที่ฟัง

เสียงภาษาอังกฤษจากซีดี โดยในหนังสือจะ

มีคำาแปลสำาหรับคำาศัพท์ใหม่ๆ และใน             

แบบฝึกหัดก็จะมีคำาอธิบายและประโยค

ที่ถอดความให้เข้าใจง่ายขึ้นไว้ให้ด้วย

เช่นกัน
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คุมองทั่วโลก

คุมองทำาให้ผมเรียนที่โรงเรียนได้ง่ายขึ้น เพราะผมได้เรียนรู้เนื้อหาที่โรงเรียนมาก่อนล่วงหน้า ผมชอบ

เรียนคุมองเพราะผมชอบเรียนเนื้อหาใหม่ๆ เวลาที่พบความยากลำาบากผมจะศึกษาตัวอย่างก่อนหรือ

ถามคุณครูถ้ายังไม่เข้าใจ ปัจจุบันผมยังคงพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สุดความสามารถ 

ซึ่งผมพร้อมที่จะทำาอย่างเต็มที่

พิชญุตม์ โอภาโส (อู๋อู๋) อายุ 9 ปี เรียนคุมอง 3 วิชา

ในขณะที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ ผมทำาข้อสอบได้หมดจนได้เกรด A ผมพบว่าข้อสอบง่ายมากเพราะผม

ได้ทำาแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ระดับสูงมาก่อนแล้วที่คุมอง ผมภูมิใจที่ได้เรียนในระดับนั้นเพราะ

เพื่อนๆ ของผมหลายคนยังไม่ได้เรียน สำาหรับผม คุมองคือสถานที่ที่สามารถช่วยผมได้ทั้งในปัจจุบัน

และในอนาคต 
Eric Lim, อายุ 13 ปี

คุมองช่วยให้ฉันเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เก่งที่สุดในชั้นมัธยมศึกษา ฉันได้

เรียนรู้การบริหารเวลาที่ดี มีความมั่นใจและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำาหรับฉัน คุมองคือ

ความท้าทายที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป การเรียนคุมองในระดับที่พอเหมาะพอดีกับตัวฉันเอง 

ทำาให้ฉันกล้าเผชิญความท้าทายต่างๆ ด้วยความมั่นใจ   

Dang Thai Thanh Trang - อายุ 20 ปี
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รายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0-2626-6555    http://th.kumonglobal.com

ค่าลงทะเบียน: 
535 บาท  

ค่าเรียน: (ต่อวิชาต่อเดือน)
1,500 บาท (ประถมศึกษาปีที่ 6 ลงมา) 
1,600 บาท (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป)

โทรหรือติดต่อศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก

นัดหมายเพื่อเข้าฟังการปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่

สอบวัดระดับหาจุดเริ่มต้นการเรียน และพูดคุยถึงผลการสอบวัด
ระดับกับคุณครูที่ศูนย์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความ
สามารถของบุตรหลานของท่านด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง
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