
 
 
 
 
 
 

11 เมษายน 2560 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

เรื่อง อบรมวิธีคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) 
หลักสูตรเบรนบาลานซิ่ง (ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษา) 
ส าหรับสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องลางสาด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 

 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ส ำนักงำนใหญ่ (08) 6369-5153   ภำคกลำง (09) 2803-4786      ภาคเหนือ (08) 5532-0806            ภำคตะวันออก (08) 6369-5131 
ภำคใต้ (08) 8506 7929 , (08) 0819-9146  ภำคตะว้นตก (09) 2803-4786   ภำคอีสำนอีสำน (09) 8853-8518 
http//www.jintakanit.com , facebook//brainbalancingthailand // Facebookfanpage : Brain Balancingemail // khampee.ae@gmail.com// id.line 0863695151 

ต้ังแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมพร้อมอุปกรณ์การเรียน  
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11 เมษายน 2560 
 

เร่ือง   อบรมวิธีคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) หลักสูตรเบรนบำลำนซิ่ง (ระดับอนุบำล – ระดับมัธยมศึกษำ) 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รำยละเอียดกำรอบรม 

2. แบบตอบรับเข้ำร่วมกำรอบรม 

สถำบันเบรนบำลำนซิ่ง  ด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตรคิดเลขเร็วในสถำนศึกษำของโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนรัฐบำลมำกว่ำ 1 ทศวรรษ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ของเด็กนักเรยีนทุกคนให้คิด
ค ำนวณได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและแม่นย ำ ถือเป็นหัวใจส ำคัญของหลักสูตรและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุขด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงมั่นใจกับ โปรแกรมเรียนรู้อย่างมีความสุขกับเบรนบาลานซ่ิง                  
“Brain  Balancing”  

 สถำบันฯ เห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ผ่ำนระบบเบรนบำลำนซิ่งสู่กำรปรับใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ ำวัน เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ในสถำนศึกษำของท่ำนจึงได้เปิดให้มีกำร
อบรมวิธีคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) หลักสูตรเบรนบำลำนซิ่งและกำรบริหำรหลักสูตรจินตคณิตในสถำนศึกษำของท่ำน 
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องลำงสำด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์เขต 1 

 
สถำบันฯ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหำรและคุณครูทุกคน ในสถำนศึกษำของท่ำนเข้ำร่วมกำรอบรมเป็น

ระยะเวลำ 1 วัน ในระดับพื้นฐำนกำรคิดเลขเร็ว หำกทำงโรงเรียนมีควำมสนใจกรุณำติดต่อกลับมำยังศูนย์ประสำนงำน
ภำคเหนือ เพื่อจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ให้พร้อมส ำหรับกำรอบรม 

  

       จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(ดร.จำรุวรรณ  พลอยดวงรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเบรนบำลำนซิ่ง 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 
1. เพื่อใหคุ้ณครูในโรงเรียนของท่ำนได้เข้ำใจถึงวิธีกำรคิดเลขเร็วหลักสูตรเบรนบำลำนซิ่ง 
2.  เพื่อใหคุ้ณครูในโรงเรียนของท่ำนสำมำรถคิดค ำนวณได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและแม่นย ำ 
3.  เพื่อใหคุ้ณครูในโรงเรียนของท่ำนน ำไปสู่กำรเรียนกำรสอนให้เด็กๆ ในโรงเรียนของท่ำน 
4.  เพื่อใหคุ้ณครูมีควำมสุขในกำรเรียนกำรสอน 
5.  เพื่อเป็นกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลักเกณฑ์การอบรม  

1. โรงเรียนท่ีมีควำมประสงค์จะท ำกำรทดลองเรียน สถำบันฯจะด ำเนินกำรจัดส่งวิทยำกรท ำกำรอบรมหลักสูตร
กำรคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) ให้แก่คณะครูในโรงเรียนของท่ำนเป็นเวลำ 1 วัน (09.00 – 15.00 น.) โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม พร้อมแบบเรียนส ำหรับบุคคลำกรครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำทึกคนทุกคนท่ีเข้ำท ำกำร
อบรม (ยกเว้นโรงเรียนท่ีอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ  ปริมณฑล และโรงเรียนท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 
เสียค่ำท่ีพักส ำหรับวิทยำกรของสถำบันฯเท่ำนั้น) 
2. โรงเรียนท่ีมีควำมประสงค์จะน ำหลักสูตรวิธีคิดเลขเร็วเบรนบำลำนซิ่ง บรรจุท ำกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
*สถำบันฯ จัดส่งวิทยำกรมำอบรมให้แก่คณะครูในโรงเรียนทุกคนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 18 ระดับ พร้อม
อุปกรณ์กำรเรียน (โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆท้ังส้ิน) ใช้ระยะเวลำในกำรฝึกอบรม 1 วัน 9.00-15.00 น.  
*สถำบันฯ ด ำเนินกำรแนะน ำแผนกำรสอนและติดตำมวัดและประเมินผลนักเรียนและคณำจำรย์เดือนละ 1 ครั้ง 
(โรงเรียนจัดตำรำงกำรสอนทุกวัน วันละ 30 ครั้ง) 
*สถำบันฯ มอบใบประกำศให้แก่คณะครูทุกคนท่ีสอบผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในแต่ละระดับ 
*สถำบันฯ จัดกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับโรงเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 

*กำรแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับสำยช้ัน 
*กำรแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับจังหวัด 
*กำรแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับภำค 
*กำรแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับประเทศ  
*กำรแข่งขันคิดเลขเร็วหลักสูตร Brain Balancing ระดับนำนำชำติ ในระดับต่อไป 

สถำบันฯ เก็บค่ำลงทะเบียนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำของนักเรียนคนละ 
400 บำท ต่อ 1 เทอมกำรศึกษำ (ลงทะเบียนรำยเทอม)  600 บำท ต่อ 1 ปีกำรศึกษำ (ลงทะเบียนรำยปี) 

พร้อมอุปกรณ์กำรเรียน และติดตำมดูแลวัดผลและเมินผล ฯลฯ 
 

วันที่ เวลา เร่ือง 
1 

  ระดับ 1 09.00 - 09.15 ประวัติควำมเป็นมำของวิธีคิดเลขเร็ว 

 

09.15 - 09.30 ควำมส ำคัญของคณิตศำสตร์กับลูกคิด 

 

09.30 - 10.00 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจ ำนวนกับตัวเลข 

 

10.09 - 10.15 พ้ืนฐำนกำรนับตัวเลขโดยใช้น้ิวมือ 

 

10.15 - 10.45 พ้ืนฐำนกำรบวก ลบ ตัวเลขโดยใช้น้ิวมือ 

 

10.45 - 12.00 พ้ืนฐำนกำรบวก ลบ ตัวเลขโดยใช้ลูกคิด 

 

13.00 - 14.00 พ้ืนฐำนกำรลบเลขฐำน 10โดยใช้ลูกคิด 

 

14.00 - 14.30 พ้ืนฐำนกำรลบเลขฐำน 10โดยใช้ลูกคิด 
 14.30 - 15.00 กำรบริหำรหลักสูตรคิดเลขเร็วในสถำนศึกษำ 



 
 

   
 

 แบบแจง้ความประสงค์ในการอบรมหลักสูตร 
 

ช่ือโรงเรียน................................................................ สังกัด........................................................................................                                    
ท่ีอยู่ ........................ซอย..................................ถนน...................................................ต ำบล......................................                     
อ ำเภอ......................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์..........................................                       
โทรศัพท์.....................................โทรสำร .................................. โมบำย.....................................................................              
E mail……………………………………………………………………………………………… Line …………………………………………….    
บุคคลท่ีสำมำรถติดต่อได้สะดวก                                                                                                            
1. ช่ือ......................................................................ต ำแหน่ง..........................................โทรศัพท์...............................               
2. ช่ือ......................................................................ต ำแหน่ง..........................................โทรศัพท์............................... 
 

ระดับชั้น จ านวนทีคาดว่าจะใช้หลักสูตร จ านวนครูท่ี
เข้าอบรม 

หมายเหตุ 
ห้องเรียน นักเรียน 

อนุบาล 1     
อนุบาล 2     
อนุบาล 3     

รวม     
ประถมศึกษาปีที่ 1     
ประถมศึกษาปีที่ 2     
ประถมศึกษาปีที่ 3     
ประถมศึกษาปีที่ 4     
ประถมศึกษาปีที่ 5     
ประถมศึกษาปีที่ 6     

รวม     
รวมทั้งหมด     

 

                       ลงช่ือ ............................................... ผู้บันทึก                                                                                            
              (......................................................... )                                                                                               
                .........../......................./.................. 

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ส ำนักงำนใหญ่ (08) 6369-5153  ภำคกลำง (09) 2803-4786  ภาคเหนือ (08) 5532-0806    

ภำคใต้ (08) 8506 7929 , (08) 0819-9146  ภำคตะว้นตก (09) 2803-4786                                             
ภำคอีสำนอีสำน (09) 8853-8518 
http//www.jintakanit.com , facebook//brainbalancingthailand // Facebookfanpage : Brain 
Balancingemail // khampee.ae@gmail.com// id.line 0863695151 
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