
(1) กระบวนการ 
พัฒนาศักยภาพครูและ 

สร้างเครือข่ายในวิชาชีพ 

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 
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(2) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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(3) วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนา
ศักยภาพคร ู

3.2 เพื่อวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่าย       
ในวิชาชีพครู 
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Movement of Society: A Case of Japan 

Industrialized 
Society: 1870s 

Information 
Society :1960s 

Knowledge-
based 
Society: 2000s 
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Movement of Society: A Case of Thai 

Agriculture 
society 

New Industrialized 
Society (1870, 1980) 

Information 
Society (ICT) 
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Evolution in  
School Approach  

Product-
Oriented 
Approach 

Product-
Process 
Oriented 
Approach 
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วิธีการแบบเดิม (Traditional Approach) 

นักเรียน คร ู

เนื้อหา 

สาธิต  บรรยาย 
บอก  อธิบาย ฯลฯ 

ถ่ายทอด 
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พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กับการปฏิรูปการเรียนรู้ 

หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา 

มาตร า  2 2  ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี คว าม 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24 การด าเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
 จัดเนื้อสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบั

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์ 

 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

 สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถใชก้ารวิจยั     
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

มาตรา 25  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
การจัดตั้งแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชีวิตทกุรูปแบบ 
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How to multiply.ppt
How to multiply.ppt


พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กับการปฏิรูปการเรียนรู้ 

หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา 

มาตรา 26  ให้สถานศึกษาจัดการ ประเมินผู้เรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน และด าเนินการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 

มาตรา 27 ให้สถานศึกษา              
ขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของ
หลักสูตร 

มาตรา 30  ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
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แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนแบบใหม่ 
 (New Approach)  

กระบวนการเรียนรู ้
ของนักเรียน 

คร ู การเรียนรู้และ 
การสอน 

ค้นหา พัฒนา 

Personal  Learning 
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แนวคิดของการพัฒนาวิชาชีพครู 

การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรม 
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ 

วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
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ทักษะ/
กระบวนการ 

 

 
 

  
เนื้อหาสาระ 

 

 
 
 

             
         

คุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค ์

การบูรณาการเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
โดยท าให้ชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) 

ชั้นเรียนที่เน้น
กระบวนการ
แก้ปัญหา 

12 



ท าอย่างไรให้ชั้นเรียนเป็นชั้นเรียนที่เน้น 
กระบวนการแก้ปัญหา? 

วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 

นวัตกรรม 
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วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) 

การประเมิน 
กระบวนการเรียนรู้ 

ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

การสร้างแผนการสอน/ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

การสร้างปัญหา 
ปลายเปิด 

กระบวนการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน 

การวิจัยในชั้นเรียน 
คณิตศาสตร์ 

วิธีการสอน/บทบาทของคร ู

การพัฒนา 
กิจกรรมคณิตศาสตร์ 
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การสร้างสี่เหลี่ยมจากสามเหลี่ยม.pptx


ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด  

 (Posing Open-ended Problem) 

ขั้นที่ 2  การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

     (Students’ Self  Learning) 

ขั้นที่ 3 การอภิปรายทั้งชั้นเรียน  

     (Whole Class Discussion) 

ขั้นที่ 4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน 

 (Summary through connection) 

วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach)  
เพื่อสร้างชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
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 การน าเสนอปัญหา
ปลายเปิด  

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียน  

การอภิปรายทั้ง 
ชั้นเรียน 

การสรุปโดยเชื่อมโยง
แนวคิดของนักเรียน 
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จุดเน้นการสอนโดยวิธี Open Approach 

• เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเป็นสื่อในการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะการคิดของผู้เรียน 

• เน้นให้ผู้เรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 

• เน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือสร้างและพัฒนาผลงาน
ทางคณิตศาสตร์ 
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 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
หรือ  Jugyokenkyu 
•   Jugyo หมายถึงชั้นเรียน  
•   Kenkyu ซึ่งหมายถึงการศึกษา    
    (Study) หรือการวิจัย (Research)  
 

 (Yoshida, 2004)  
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(4) ขั้นตอนกระบวนการ 
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กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพครู (1) 

 
มีระบบการเตรียมนักศึกษาฝึกหัดครู 
 กระบวนการท างานร่วมกันของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนและ
กิจกรรมเสริม เช่น sport day, social 
activity การจัดค่าย เป็นต้น 
 กระบวนการท างานร่วมกันของ
นักศึกษากับครูประจ าการ 
 กระบวนการสะท้อนผลการเรียนรู้
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละอย่าง 
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กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพครู (2) 

 
มีระบบการพัฒนาครูประจ าการ 
  กระบวนการท างานร่วมกันของครู

และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น ร่วมสร้างแผนการ
สอน ร่วมสังเกตชั้นเรียน ร่วมสะท้อน
ผล 

  กระบวนการเปิดโลกทัศน์ครูทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เช่น การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การเปิดชั้นเรียน การศึกษาดู
งานชั้นเรียนของประเทศญี่ปุ่น 
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กระบวนการสร้างเครือข่าย
ในวิชาชีพคร ู

 
1) การสร้างเครือข่ายในวิชาชีพครูในโรงเรียน 
2) การสร้างเครือข่ายในวิชาชีพครูในโครงการที่ใช้นวัตกรรมและครูใน

โรงเรียนอื่น 
3) การสร้างเครือข่ายในวิชาชีพครูระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างครูและ

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
4) การสร้างเครือข่ายครูในโรงเรียนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
5) การสร้างเครือข่ายในวิชาชีพระหว่าง ครู ศึกษานิเทศก์ และ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 22 



กระบวนการท างานตามรูปแบบการศึกษาชั้นเรียน   
(Lesson Study) 

การร่วมมือการวาง
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 

การสังเกต 

ชั้นเรียนร่วมกัน 

การสะท้อนผล 

ชั้นเรียนร่วมกัน 
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ครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก ์

การร่วมมือกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ (Collaboratively Plan)  
 

ครู 
ครู 
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
วันจันทร์และอังคาร เวลา 14.30 น.- 17.00 น.  25 



การสังเกตชั้นเรียนร่วมกัน   
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การร่วมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน 

ศึกษานิเทศก ์
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน ครู 
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ผู้ประสานงานโรงเรียน ครู 

นักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
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ร่วมมือ
กันเขียน

แผน 

สอนและ
ร่วมมือกัน

สังเกต 

ร่วมมือกัน
สะท้อนผล 

วิธีการแบบเปิด  

แผนภาพแสดงการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน  
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
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(5) การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัต ิ

ทีมการศึกษา 
ชั้นเรียน ครู 

ผู้ประสาน 
งานโรงเรียน 

นักวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

แผนภาพ แสดงทีมการศึกษาชั้น
เรียนในช่วงแรกของการทดลอง
ใช้นวัตกรรมฯ (ปี 2551-
ปัจจุบัน) 

นักศึกษาปฏิบัติการ 
สอนในสถานศึกษา 
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ครู ม. 1, 2, 3 

ครู ป.1, 2, 3 

ผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการ 

ครู ป. 4, 5, 6 

ผู้อ านวยการโรงเรียน นักวิจัย 

ศึกษานิเทศก์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่

แผนภาพ แสดงโครงสร้างของการด าเนินการตามโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ปัจจุบัน 
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 โรงเรียนคูค าพิทยาสรรค์ 

ร่วมกันท าแผนการสอน ทุกวันอังคาร 

ร่วมกันสังเกตช้ันเรียน ทุกวันที่มีชั่วโมงสอน 
ร่วมกันสะท้อนผล ทุกวันพฤหัสบดี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนและครู
ร่วมกัน ก าหนดตารางการ
เรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อ
ลงตารางเวลาส าหรับ
กระบวนการร่วมท าแผนการ
สอน การสังเกตชั้นเรียน และ
สะท้อน 

32 



Do 

See 

Plan 

 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 
ร่วมกันท าแผนการสอน ทุกวันจันทร์ 

ร่วมกันสังเกตชั้นเรียน ทุกวันที่มีชั่วโมงสอน ร่วมกันสะท้อนผล ทุกวันพุธ 
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Plan 

Do 

See 

 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 

ร่วมกันท าแผนการสอน ทุกวันอังคาร 

ร่วมกันสังเกตช้ันเรียน ทุกวันที่มีชั่วโมงสอน 

ร่วมกันสะท้อนผล ทุกวันพฤหัสบดี 34 



 

What context should we 
prepare before 

implementing Lesson Study? 
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With this background, the author 
determine a long – term plan for 

implementing Lesson Study as follows; 

2002   Incubation of Idea 

2002-2005  Experimenting in Some   

                        Schools 

2006-2008 Whole School Approach 

2009-2011 Expanding 

2012~  Nation Wide 
36 



 

In 2002, the author introduced 
the ‘Open Approach’ using 
open-ended problems in 
mathematical activities with 15 
student teachers teaching in 
seven secondary schools in 
Khon Kaen city.  

Incubation of Idea 

The Lesson Study process was 
implemented implicitly without 
using the term ‘Lesson Study.’ 
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Experimenting in Schools 
In 2002-2005, the Open Approach was expanded in 

two districts in Khon Kaen Province.  
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Experimenting in Some Schools 

More than 800 teachers were trained to use open-ended 

problems in order to create rich mathematical activities in 
their classrooms. 
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Whole School Approach 

In 2006-2008, the Center for 
Research in Mathematics Education 
started a long-term collaborative 
project with the Ministry of 
Education in “Improving 
Mathematical Thinking using Open 
Approach through Lesson Study 
Approach. 
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4 Schools in the Project 
Nongbualampoo 

Loei 

Chaiyaphum 

Udon Thani 

KKU 

Nongtoom 

Nong-Ngu-
Leum School 

Kookham 

Pittayasan 
School 

 Banbungnaem 

Bungkrainoon 
School 

Chumchon Ban 
Chonnabot School 
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“Collaboratively Plan”  

Teachers Expert 

School 
Coordinator 

Thai Textbook Japanese Textbook 
42 



“Collaboratively Do”  

Teacher 

Observer  

43 



“Collaboratively Reflection”  

Expert 
Principal Teachers 

Teachers 

School Co. 

Graduate Student 
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Expanding 
In 2009, Lesson Study 

and Open Approach 
has been implementing 
in 22 schools in the 
northeastern (and 
northern (6) parts of 
Thailand, a 
collaborative project 
with the Office of Basic 
Education and Office of 
Higher Education, 
Ministry of Education. 
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Internship Student 

Principal 

Expert 

ปี 2554 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จ านวน 74 คน จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นักศึกษา จ านวน 8 คน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนในโครงการวิจัย จ านวน 23 โรงเรียน 

ปี 2553 นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จ านวน 60 คน จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นักศึกษา จ านวน 6 คน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนในโครงการวิจัย จ านวน 22 โรงเรียน 
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(6) กระบวนการพัฒนาและปรับปรุง 

กระบวนการพื้นฐานของการศกึษาชั้นเรียน (Lesson Study) คือ 
“Collaboratively plan”, “Collaboratively do”,  
“Collaboratively reflection”  
โดยมีการปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเป็นวงจรทุกสัปดาห์ (weekly cycle) 
 “Collaboratively revise” 
ขั้นกระบวนการปรับแผนการจัดการเรียนรู ้(revise the lesson) จะมีการ
ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเป็นวงจรทุกปี (yearly cycle) 
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(7) ประโยชน์ต่อองค์กร 

7.1 เกิดการ
พัฒนา    
ศักยภาพครู  

1)  ด้านความรู้ของครู

2)  ด้านการเป็นผู้ฟังที่มีศักยภาพ

3)  ด้านความเชื่อของครู

การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการพัฒนาการ
คิดของนักเรียนในชั้นเรียน 
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ความรู้ของครูเกีย่วกับหลักสูตร
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6.1 6.2 6.3 6.4

55% 57% 53% 59%
73% 75% 73% 73%

ระดับความรู้ก่อน
เข้าโครงการ

ระดับความรู้หลัง
เข้าโครงการ

6.1 ความรู้ของครูเกี่ยวกับการสร้างหน่วยการเรียนรู้ ที่บูรณาการด้านเนื้อหา ทักษะ 
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6.2 ความรู้เกี่ยวกับออกแบบและใช้สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการสอน
6.3 ความรู้เกี่ยวกับการใช้หนังสือเรียน
6.4 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้และการสอน

Teachers Knowledge about Curriculum 
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5.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการสอน   
5.2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดล าดับเนื้อหาส าหรับการสอน
5.3 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินจุดเด่นจุดด้อยของการแสดงแทนแนวคิดที่ใชส้อน
5.4 ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ความรู้ของครูเกี่ยวกับเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอน

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5.1 5.2 5.3 5.4

56% 55% 52% 54%

75% 73% 70% 71%
ระดับความรู้
ก่อนเข้าโครงการ

ระดับความรู้หลัง
เข้าโครงการ

Teachers Knowledge about Content and 
Classroom Organization 
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ความรู้ของครูเกี่ยวกบัเนื้อหาและนักเรียน
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4.1 4.2 4.3 4.4

50% 51% 50% 50%

70% 72% 72% 70%

ระดับความรู้ก่อน
เข้าโครงการ

ระดับความรู้หลัง
เข้าโครงการ

4.1 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์ปัญหาท่ีเร้าความสนใจของนักเรียน
4.2 ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่งของปัญหาหรือความยุ่งยากของนักเรียน
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการคาดการณ์แนวคิดของนักเรียนในการตอบสนองสถานการณ์ปัญหา
4.4 ความรู้เกี่ยวกับการรบัรู้หรือได้ยินการคิดท่ีเกิดขึ้นและเป็นการคิดท่ียังไมส่มบูรณ์
และสามารถตีความการคิดนัน้ได้ 

Teachers Knowledge about  
Content and Student 
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การบรรยายจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Induction Training) 

การเข้าร่วมประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติ

และนานาชาต ิ

กลุ่มโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กลุ่มโรงเรียนต้นแบบการใช้นวัตกรรมฯ  

กลุ่มโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กลุ่มโรงเรียนภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้บนฐานของชุมชนการปฏิบัติ 
Community of Practice-based Learning Community 

(COP-based Learning Community) 

7.2 เกิดการสร้างชุมชุนแห่งการเรียนรู้ (Learning community)  

 

การเปิดชั้นเรียน 
(Open Class) 

ตัวอย่างกิจกรรม 
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7.3 มีหน่วยงาน/
ชุมชน/เอกชน
ที่สามารถใช้
ประโยชน์จาก
งานดังกล่าว  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา     
(สกศ.) ใช้เป็นแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) การจัดต้ังคลัสเตอรค์รุศึกษาต้นแบบ
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพือ่พัฒนา
คณาจารย์ครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร ์

2) พัฒนาแนวทางในการออกแบบหลักสูตรการผลิตครู
คุณภาพและการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบใหม ่

3) ศึกษาการเชื่อมโยงโปรแกรมการผลิตครูกับการพฒันาวิชาชพีคร ู
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7.3 มีหน่วยงาน/
ชุมชน/เอกชน
ที่สามารถใช้
ประโยชน์จาก
งานดังกล่าว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ให้ 
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศกึษารับผิดชอบ
ดูแลโครงการผลิตหนงัสือเรียน
คณิตศาสตร์ 

หน่วยงานทางการศึกษาใช้ข้อมูลและองค์
ความรู้ในการก าหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งของสถาบัน
ผลิตครูทั้งระบบ 
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7.3 มีหน่วยงาน/
ชุมชน/เอกชนที่
สามารถใช้
ประโยชน์จากงาน
ดังกล่าว 

กลุ่มประเทศในเอเปค จ านวน 19 ประเทศ 
ได้น าองค์ความรู้ในเรื่องการศึกษาชั้นเรียนไป
ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู 

หน่วยงาน SEAMEO, RECSAM ได้น า
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการศึกษาชั้น
เรียนไปด าเนินการพัฒนาครูในประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

กลุ่มประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ได้มีกิจกรรมการอบรมครูประจ าการ และครู
เหล่านั้นเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโท 
และเข้าร่วมการประชุม APEC Lesson Study 

ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ประเทศ
ไทยน าไปใช้โดยองค์กร JICA เชิญให้ไป

ท าการอบรมให้กับผู้เข้าอบรม (JICA 
trainees) จาก JICA ทั่วโลก ที่ประเทศ
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8) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรฯ 

1. ผู้บริหารและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการมีส่วนร่วมโดยเข้าไป
นิเทศติดตามในโรงเรียน  

2. ผู้บริหารและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนทัง้ในระดับ
โรงเรียนและระดับภูมิภาค 

3. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยร่วมน าเสนอแนวคดิในการแปลหนังสือเรยีน
คณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษของประเทศญี่ปุ่น มาเป็นฉบับภาษาไทยที่
สามารถน ามาปรับใช้ในโรงเรียนได้ 

4. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการและงบประมาณในการจัด
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูและสร้างเครือข่ายวิชาชีพ 
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