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คำนำ
 

  ืบเนื่องจากผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศา ตร์ของนักเรียนใน

ทุกระดับมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และต่ำกว่ารายวิชาอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งได้ ่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน  ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้การยกระดับผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศา ตร์

เป็นกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา กิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงาน

คือ การ ่งเ ริมให้มีการจัดการเรียนการ อนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว 

และได้จัดทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๕ ขึ้น โดยได้แนวคิดจากการถอดประ บการณ์การเรียนคณิตศา ตร์

แบบคุมอง นำมาประยุกต์ให้ อดคล้องกับ าระการเรียนรู้ตามหลัก ูตร  

   ำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ ๕ ทั้งชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว 

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน ๗ เล่ม เฉลยคำตอบ  

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และซีดี ๑ แผ่น บันทึกข้อมูล  

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วทั้ง ๗ เล่ม 

  ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

แบบฝึกชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้เรียน และผู้ที่ นใจ

ได้นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ อนคณิตศา ตร์ต่อไป 

และขอขอบคุณบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้มี ่วนร่วมทุกท่าน  

ที่ช่วยให้แบบฝึกชุดนี้ ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

 (คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)  

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



สารบัญ
เรื่อง	 	 	 หน้า	

	 µ	คำนำ 

	 µ	 ารบัญ  

	 µ	บทนำ ๑ 

	 µ	จุดประ งค์ของการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ๓ 

	 µ	องค์ประกอบของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ๓ 

	 µ	การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ๕ 

	 µ	แนวทางในการเฉลยคำตอบของแบบฝึก 

  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ๖ 

	 µ	การบันทึกความก้าวหน้า ๘ 

	 µ	คณะทำงาน ๙ 



� คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

บทนำ
 

 จากผลการประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี

พบว่า ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศา ตร์ของนักเรียนระดับการศึกษา  

ขั้นพื้นฐานต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งเป็นวิกฤตทางการจัดการเรียนรู้คณิตศา ตร์

ที่ต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว นับเป็นพื้นฐานที่ ำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ

ทางการเรียนคณิตศา ตร์ให้กับผู้เรียน  ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จึงได้แ วงหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วขึ้น 

โดยการถอดประ บการณ์จากการเรียนคณิตศา ตร์แบบคุมอง ที่ผ่านการ

ทดลองใช้เป็นกรณีศึกษาในโรงเรียนวัดชัยชนะ งคราม  ังกัด ำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ นำมาประยุกต์ใช้ให้ อดคล้อง

กับ าระการเรียนรู้ตามหลัก ูตร และแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิจาก ถาบัน

อุดมศึกษาต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ และครูผู้มีประ บการณ์ทางด้านการจัด  

การเรียนรู้คณิตศา ตร์ จัดทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อใช้กับผู้เรียนหลังจากการเรียนเนื้อหาในช่วงหนึ่ง ๆ 

ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้คิดคำนวณได้ถูกต้อง รวดเร็ว 



 �คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 อนึ่ง แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วชุดนี้ ำหรับใช้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้นำไปทดลองใช้กับโรงเรียนใน ๑๕ เขต

พื้นที่การศึกษาครอบคลุมในทุกภูมิภาค ได้แก่  ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

กรุงเทพมหานคร เขต ๑  ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

และ ๒  ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑  ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบุรี เขต ๑ 

 ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลนคร เขต ๑  ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุดรธานี เขต ๓  ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ุราษฎร์ธานี เขต ๓  ำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓  ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานคร วรรค์ 

เขต ๑  ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑  ำนักงานเขตพื้นที่  

การศึกษานครราช ีมา เขต ๑ และ ๕ และ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชลบุรี เขต ๑ และนำผลที่ได้จากการทดลองในด้านความเหมาะ มของ

เนื้อหากับผู้เรียน ความยากง่าย และความเหมาะ มของการใช้เวลาไป

ปรับปรุงพัฒนาแบบฝึกฯ ให้มีความ มบูรณ์ก่อนเผยแพร่ให้โรงเรียนทั่วไป

นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดเลขเร็ว 

 คู่มือเล่มนี้เป็นเอก ารที่ใช้ควบคู่กับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ  

การคิดเลขเร็วของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อให้การใช้แบบฝึกฯ   

เกิดประ ิทธิภาพ ูง ุด ผู้ อนควรศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนนำไปใช้ 





� คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

จุดประสงค์ของการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วจัดทำขึ้น ำหรับใช้  

ในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  

ในเรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ การคูณและการหารจำนวนนับ  

การบวก ลบ คูณ หารระคน การบวกและการลบเศษ ่วน การคูณและ  

การหารเศษ ่วน การบวกและการลบทศนิยม และการคูณทศนิยมที่ผลคูณ

เป็นทศนิยมไม่เกิน องตำแหน่ง 

 

องค์ประกอบของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

  องค์ประกอบของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีทั้งหมด ๗ เล่ม จำนวน ๒๕๐ ชุด แต่ละชุด  

มีจำนวน ๑๐ ข้อ ดังนี้ 

 เล่มที่๑ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ

    จำนวนทั้งหมด ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐ ข้อ ใช้เวลาชุดละ ๕ นาที 

 เล่มที่๒เรื่องการคูณและการหารจำนวนนับ

    จำนวนทั้งหมด ๓๐ ชุด ๆ ละ ๑๐ ข้อ ใช้เวลาชุดละ ๕ นาที 

 เล่มที่๓เรื่องการบวกลบคูณหารระคน

    จำนวนทั้งหมด ๕๕ ชุด ๆ ละ ๑๐ ข้อ ใช้เวลาชุดละ ๕ นาที 

 เล่มที่๔ เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน

    จำนวนทั้งหมด ๔๕ ชุด ๆ ละ ๑๐ ข้อ ใช้เวลาชุดละ ๕ นาที 



 �คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 เล่มที่๕ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วน

    จำนวนทั้งหมด ๕๐ ชุด ๆ ละ ๑๐ ข้อ ใช้เวลาชุดละ ๕ นาที 

 เล่มที่๖ เรื่องการบวกและการลบทศนิยม

    จำนวนทั้งหมด ๒๐ ชุด ๆ ละ ๑๐ ข้อ ใช้เวลาชุดละ ๕ นาที 

 เล่มที่๗เรื่อง การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน

    สองตำแหน่ง

    จำนวนทั้งหมด ๒๐ ชุด ๆ ละ ๑๐ ข้อ ใช้เวลาชุดละ ๕ นาที 



หมายเหตุ ๑. เวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลากลาง โรงเรียน ามารถปรับได้ตามศักยภาพ  

  ของผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น 

 ๒. เกณฑ์ขั้นต่ำการผ่านในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  

  ได้อย่างเหมาะ ม ควรทำคะแนนได้ ๘ คะแนนในชุด ุดท้าย  

  ของแต่ละเรื่อง กรณีไม่ผ่านควรฝึกซ้ำในเรื่องนั้นๆ 



� คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

  การนำแบบฝึกฯ ไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประ ิทธิภาพ ควรใช้เวลา

ในการฝึกให้ อดคล้องตามเวลาที่หลัก ูตรกำหนด โดย ามารถนำแบบฝึก

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ซึ่งมีจำนวน ๒๕๐ ชุด ไปใช้ในการฝึกทักษะ

ให้กับผู้เรียนได้ทุกชั่วโมงที่มีการจัดการเรียนการ อนคณิตศา ตร์ และ  

ให้ผู้เรียนได้ฝึกภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละชุด ในกรณีที่ผู้เรียนมีความ

 ามารถทำเ ร็จก่อนเวลา ผู้ อนควร ่งเ ริมให้ผู้เรียนได้ฝึกเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้ในเวลาที่เท่ากันผู้เรียนแต่ละคนอาจทำจำนวนแบบฝึกฯ ที่ต่างกันได้

ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ำหรับการใช้แบบฝึกฯ ผู้ อนควรดำเนินการ

เพื่อเตรียมการฝึกผู้เรียน ดังนี้ 

 ๑. ศึกษารายละเอียดของแบบฝึกฯ ให้เข้าใจก่อนนำไปใช้ 

  ๒. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากชั้นเรียนก่อนนำแบบฝึกฯ มาใช้ 

อย่างต่อเนื่อง  ม่ำเ มอ  

  ๓. อธิบาย ชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำแบบฝึกฯ  

เวลาและข้อกำหนดต่าง ๆ ของแบบฝึกฯ แต่ละชุดให้ผู้เรียนทราบ  

  ๔. เตรียมแบบฝึกฯ และอุปกรณ์ เช่น ดิน อ ยางลบ นาฬิกา  

จับเวลาที่ ามารถดูเวลาได้ ะดวกให้พร้อม  

  ๕. จัดบรรยากาศให้เหมาะ มและเอื้อต่อการทำแบบฝึกฯ 

 ๖. ตรวจคำตอบตามเฉลยของแบบฝึกฯ แต่ละชุดหลังจากผู้เรียน  

ทำแบบฝึกฯ ตามเวลาที่กำหนด  

 ๗. ฝึกให้ผู้ เ รี ยนแต่ละคนบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก  

ความก้าวหน้า 



 �คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 ๘. อธิบายแนวทางการหาคำตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขคำตอบ  

ที่ผิดด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้เรียนหาวิธีคิดในข้อที่ตอบผิด 

  ๙. ไม่ควรใช้แบบฝึกฯ นี้เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แต่เน้นเป็น

เครื่องมือที่มุ่งฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 

 

 การนำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วไปใช้กับผู้เรียน  

ให้ครูผู้ อน ำเนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วได้จาก  

แผ่น CD-ROM ที่บรรจุมาในกล่องพร้อมเอก ารทั้งชุด 

  



แนวทางในการเฉลยคำตอบของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

 การเฉลยคำตอบของแบบฝึกฯ ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

เพราะเป็นการ ร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ทำให้เกิดปฏิ ัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างครูผู้ อนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนกล้าคิด  

กล้าแ ดงออก  ่งเ ริมความซื่อ ัตย์ ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 

 ่งเ ริมการมี ่วนร่วมในการทำงาน  ามารถชี้แนะแนวทางในการคิด 

เป็นการวิเคราะห์ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน ามารถประเมินตนเองได้ รู้จักตนเอง 

รู้จุดเด่น จุดด้อย ได้แนวทาง/แนวคิดในการคิดคำนวณที่จะพัฒนาตนเอง

ให้ ามารถคิดเลขเร็ว  ามารถเชื่อมโยงนำไปประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งเป็น  

การ ่งเ ริมกำลังใจให้ผู้เรียนได้อีกด้วย แนวทางในการเฉลยแบบฝึกฯ  

มีมากมายหลากหลายวิธีที่ครูผู้ อนปฏิบัติได้ เช่น  



� คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 ๑. ผู้ อนเป็นผู้เฉลยคำตอบของแบบฝึกฯ ให้ผู้เรียนตรวจคำตอบ

ด้วยตนเอง 

 ๒. ผู้ อนเป็นผู้เฉลยคำตอบของแบบฝึกฯ ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน

กันตรวจ 

 ๓. ผู้ อนตรวจคำตอบด้วยตนเอง 

 ๔. ผู้ อนแจกเฉลยคำตอบของแบบฝึกฯ ให้ผู้เรียนทุกคนตรวจ  

คำตอบของตนเองหรือแลกเปลี่ยนกันตรวจ 

 ๕. ผู้ อนเฉลยคำตอบของแบบฝึกฯ โดยใช้คอมพิวเตอร์/แผ่นใ  

 ๖. ให้ผู้เรียนช่วยกันเฉลยคำตอบที่ถูก 

 

 ข้อควรคำนึง

 การเฉลยคำตอบ ผู้ อนควรอธิบายวิธีการคิดหรือให้ผู้ เรียน  

นำเ นอวิธีคิดของตนเอง 



 �คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

การบันทึกความก้าวหน้า

 ในการทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วแต่ละชุด เมื่อ  

ผู้เรียนได้ทราบคะแนนของแต่ละชุดแล้ว ให้นำคะแนนที่ได้บันทึกลงใน

แบบบันทึกความก้าวหน้า ซึ่งอยู่ท้ายแบบฝึกฯ แต่ละเรื่อง 

  ตัวอย่างการบันทึก กรณีที่ผู้เรียนทำแบบฝึกฯ ได้ ๔ ชุด แต่ละชุด

ได้คะแนน ๕, ๖, ๘ และ ๙ คะแนน ตามลำดับ ให้บันทึกคะแนนความก้าวหน้า 

ดังนี้ 

จำนวนข้อที่ทำถูก (คะแนน) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ชุดที่ 
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� คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

คณะทำงาน

ที่ปรึกษา

 ๑. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  

  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒. นาย มเกียรติ ชอบผล 

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๓. นายวินัย รอดจ่าย  

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๑. นาย ุชาติ วงศ์ ุวรรณ  

  ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 ๒. นาง าววันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์  

  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา 

 ๓. นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  

  ผู้อำนวยการ ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

  ๔. นาง าววีณา อัครธรรม  

  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

  ๕. รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี   

  ข้าราชการบำนาญ โรงเรียน าธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศา ตร์  

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 ๖. รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ   

  โรงเรียน าธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประ านมิตร  

  (ฝ่ายประถม) 



 �0คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 ๗. รศ.พัชรี วรจรั รัง ี   

  โรงเรียน าธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

 ๘. นายหฤษฎ์พันธุ์ ปรีชพันธุ์   

  บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

  ๑. นาง าวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 ๒. นาง าวศรินทร เศรษฐการุณย์ นักวิชาการศึกษา 

 ๓. นาง าววรณัน ขุนศรี นักวิชาการศึกษา  

  ๔. นางผาณิต ทวีศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 

 ๕. นางบุษริน ประเ ริฐรัตน์ นักวิชาการศึกษา 

  ๖.  นาง าวเปรมวดี ศรีธนพล นักวิชาการศึกษา 

  ๗.  นาง าวภัทรา  ุวรรณบัตร นักวิชาการศึกษา 

  ๘.  นาง าวจรูญศรี แจบไธ ง นักวิชาการศึกษา 

ผู้เขียนคู่มือฯ

 ๑. รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ  

  โรงเรียน าธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประ านมิตร  

  (ฝ่ายประถม) 

 ๒. นาง าวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์  

   ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 ๓. นาย ันติ ุข  ันติศา น ุข 

    ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  



�� คู่มือการใช้
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

ผู้บรรณาธิการและจัดทำฉบับสมบูรณ์

 นาง าวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์  

  ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับ

 นาง าววรณัน ขุนศรี  

  ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 




