
ก าหนดการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม”่ 

ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)                              
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย Prof. Masami ISODA และ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 

ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2554   ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2554   
07:30 – 08:15 น. ลงทะเบยีน 
08:15 – 08:30 น. ผูเ้ขา้รว่มประชุมพรอ้มเพรยีงกนัทีห่อ้งประชุมสายสรุ ีจุตกิุล คณะศกึษาศาสตร ์   
08:30 – 09:00 น. พธิเีปิด 
    - กล่าวรายงาน โดยคณบดคีณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ผศ.ดร.ไพศาล สวุรรณน้อย) 
    - กล่าวเปิด โดย รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

      (ศ.นพ.สทุธพินัธ ์จติพมิลมาศ) 
09:00 – 09:10 น. กล่าวตอ้นรบัและกล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการอบรมเชงิปฏบิตักิาร โดย  

ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยัคณิตศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ผศ.ดร.ไมตร ีอนิทรป์ระสทิธิ)์ 
09:10 – 09.30 น. ถ่ายภาพรว่มกนัเป็นทีร่ะลกึ 
09:30 – 10:40 น. การบรรยาย “การใชห้นงัสอืเรยีนคณิตศาสตรแ์นวใหม่” โดย Prof. Masami ISODA และ  

ผศ.ดร.ไมตร ีอนิทรป์ระสทิธิ ์
10.40 – 11.00 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
11:00 – 12:00 น. การบรรยาย “การใชห้นงัสอืเรยีนคณิตศาสตรแ์นวใหม่” โดย Prof. Masami ISODA และ  

ผศ.ดร.ไมตร ีอนิทรป์ระสทิธิ ์(ต่อ) 
12:00 – 13:00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 15:00 น. การบรรยาย “คูม่อืการใชห้นงัสอืเรยีน (Teaching Guide)” โดย ผศ.ดร.ไมตร ีอนิทรป์ระสทิธิ ์และ  

รศ.เอือ้จติร พฒันจกัร 
15:00 – 15.30 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.30 – 18.30 น. การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่กจิกรรมการเปิดชัน้เรยีนรายปี  
18.30 – 19.00 น. พกัรบัประทานอาหารเยน็ 
19.00 – 20.00 น. การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่กจิกรรมการเปิดชัน้เรยีนรายปี  
20.00 – 21.00 น. * การเขยีนแผนเพือ่การสาธติการสอน (Micro Teaching) เฉพาะผูช้่วยวทิยากรและตวัแทนครผููส้อน 
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 – 09.40 น. “การสาธติการสอน” (Micro Teaching) 
09.40 – 10.40 น. อภปิรายเกีย่วกบั ”การสาธติการสอน” และ “วธิกีารศกึษาชัน้เรยีน”   
10.40 – 11.00 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. การสรปุเกีย่วกบัการสาธติการสอน และน าเสนอ 
12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 น. การน าเสนอแผนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่กจิกรรมการเปิดชัน้เรยีนรายปี 

ก าหนดการใหม ่
 Update 25.03.54 



15.00 – 15.30 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.30 – 16.30 น. การน าเสนอแผนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่กจิกรรมการเปิดชัน้เรยีนรายปี 
16.30 – 18.30 น. การจดัท าก าหนดการรายปี (Year Plan)  
18.30 – 19.30 น. พกัรบัประทานอาหารเยน็ 
19.30 – 21.00 น. การปรบัแผนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใชใ้นการเปิดชัน้เรยีน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 และ

มธัยมศกึษาปีที ่1 
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2554 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 – 10.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการ ประกอบดว้ย  

1. การน าเสนอผลการด าเนินการของโรงเรยีน (7 นาท)ี 
2. การสะทอ้นผลโดย ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (2 นาท)ี 

 ศกึษานิเทศก ์(2 นาท)ี 
 ผูอ้ านวยการโรงเรยีน (2 นาท)ี 
 คร ู(2 นาท)ี 

(จ านวน 6 โรงเรยีนๆ ละ 15 นาท;ี โรงเรยีนบา้นน ้าแพร่, โรงเรยีนบา้นแมส่า, โรงเรยีนธงชยัวทิยา,
โรงเรยีนชุมบา้นบวกครกน้อย, โรงเรยีนบา้นศรยีอ้ย, โรงเรยีนบา้นสะเดา) 

10.30 – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการฯ ประกอบดว้ย 

1. การน าเสนอผลการด าเนินการของโรงเรยีน (7 นาท)ี 
2. การสะทอ้นผลโดย ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (2 นาท)ี 

 ศกึษานิเทศก ์(2 นาท)ี 
 ผูอ้ านวยการโรงเรยีน (2 นาท)ี 
 คร ู(2 นาท)ี 

(จ านวน 6 โรงเรยีนๆ ละ 15 นาท;ี โรงเรยีนอนุบาลขอนแก่น, โรงเรยีนหนองโตง “สรุวทิยาคม”,
โรงเรยีนบา้นดอนกลาง, โรงเรยีนบา้นโพธิ,์ โรงเรยีนบา้นคอนสาย, โรงเรยีนกุดบากราษฎรบ์ ารงุ) 

12.15 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. น าเสนอก าหนดการรายปี (Year Plan)  
14.30 – 15.00 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น. น าเสนอก าหนดการรายปี (Year Plan) 
16.30 – 18.30 น. การสรปุและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่กจิกรรมการเปิดชัน้เรยีนรายปี            

โดยเน้นแนวทางการพฒันาแนวคดิทางคณิตศาสตร ์(Ways of Developing Mathematical Ideas)  
  
 



 
ก าหนดการ 

การบรรยายพิเศษและสรุปผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554 
08.00 – 08.30 ลงทะเบยีน 
08.30 – 09.20 ชมนิทรรศการโรงเรยีนในโครงการฯ 21 โรง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ศกึษาศาสตร)์ 

และศนูยว์จิยัคณิตศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
09.20 – 09.30 พธิเีปิด 

- กล่าวรายงาน โดย ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยัคณิตศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น              
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไมตร ีอนิทรป์ระสทิธิ)์  
- กล่าวเปิดและกล่าวถงึการด าเนินงานโครงการพฒันาวชิาชพีครคูณิตศาสตรด์ว้ยนวตักรรม 
การศกึษาชัน้เรยีน (Lesson Study) และวธิกีารแบบเปิด (Open Approach) ปี 2552-2554 
และนโยบายมหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น                         
(รองศาสตราจารย ์ดร. กติตชิยั ไตรรตันศริชิยั)  

09.30 – 10.30 การบรรยายพเิศษ “การพฒันาวชิาชพีครดูว้ยนวตักรรมการศกึษาชัน้เรยีน (Lesson Study)                   
ในชัน้เรยีนไทย: การพฒันาคุณภาพชัน้เรยีนและผลกระทบในเชงินโยบาย” โดย 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์(อดตีรฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร  
รองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ) 

10.30 – 11.00 ถ่ายภาพรว่มกนัและพกัรบัประทานอาหารวา่ง 
11.00 – 12.00 การบรรยายพเิศษ “ชัน้เรยีนทีเ่น้นกระบวนการแกป้ญัหา: การพฒันาการเรยีนรูด้ว้ย/ เพือ่ตนเอง

ของนกัเรยีน (Problem Solving classroom: Developing students who learn mathematics 
by/for themselves)  โดย Prof. Masami ISODA  

12.00 – 13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 การน าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการฯ ประกอบดว้ย 

3. การน าเสนอผลการด าเนินการของโรงเรยีน (7 นาท)ี 
4. การสะทอ้นผลโดย ผูอ้ านวยการเขตพืน้ที่การศกึษา (2 นาท)ี 

 ศกึษานิเทศก ์(2 นาท)ี 
 ผูอ้ านวยการโรงเรยีน (2 นาท)ี 
 คร ู(2 นาท)ี 

(จ านวน 6 โรงเรยีนๆ ละ 15 นาท;ี โรงเรยีนบา้นบงึกาฬ, โรงเรยีนชุมชนกุดโดนวทิยาคม
โรงเรยีนสนามบนิ, โรงเรยีนบา้นโนนจนัทกึ,โรงเรยีนต าบลโคกกรวด “ผดงุรฐัประชานุกลู”, 
โรงเรยีนชุมชนแกง้ครอ้หนองไผ)่ 

14.30 – 14.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45 – 15.45 การน าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการฯ ประกอบดว้ย 

ก าหนดการใหม่ 
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1. การน าเสนอผลการด าเนินการของโรงเรยีน (7 นาท)ี 
2. การสะทอ้นผลโดย ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (2 นาท)ี 

 ศกึษานิเทศก ์(2 นาท)ี 
 ผูอ้ านวยการโรงเรยีน (2 นาท)ี 
 คร ู(2 นาท)ี 

(จ านวน 4 โรงเรยีนๆ ละ 15 นาท;ี โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น, โรงเรยีนบา้นบงึเนียม
บงึใครนุ่่น, โรงเรยีนชุมชนบา้นชนบท, โรงเรยีนคคู าพทิยาสรรพ)์ 

15.45 – 16.45 การประชุมเพือ่ก าหนดทศิทางการด าเนินงานโครงการฯ ปีการศกึษา 2554  
16.45 – 17.30 ชมนิทรรศการโรงเรยีนในโครงการฯ 22 โรงเรยีน (21 โรงเรยีนในโครงการฯ และโรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ศกึษาศาสตร)์) และศนูยว์จิยัคณิตศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
16.45 – 17.45 Forum ส าหรบัผูบ้รหิารและศกึษานิเทศก ์
17.30 – 18.00 ลงทะเบยีน 
18.00 – 22.00 Social Activity 
 



 
ก าหนดการ 

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (OPEN CLASS) ประจ าปีการศึกษา 2553 
ในโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 

ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554   
 
07.30 – 08:00 น. ลงทะเบยีน ณ หน้าหอ้งประชุมสายสรุ ีจุตกิุล   
08.00 – 09.00 น. รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร เยีย่มชมนิทรรศการของโรงเรยีนในโครงการฯ 21 โรง          

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ศกึษาศาสตร)์) และศนูยว์จิยัคณิตศาสตรศกึษา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

09.00 – 09.30 น. พธิเีปิด 
     - ชมวดีทิศัน์ผลการด าเนินงานในโครงการฯ 
     - กล่าวรายงาน โดย เลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

      (ดร.สเุมธ แยม้นุ่น) 
     - กล่าวเปิดและมอบนโยบาย โดย รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร  

      (ฯพณฯ ไชยยศ จริเมธากร) 
    - ใหข้อ้เสนอแนะการด าเนินงานในโครงการฯ และมอบนโยบายแก่บุคลากรทางการศกึษา  

     จากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และโรงเรยีนต่างๆ โดย  
     เลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ดร.ชนิภทัร ภูมริตัน) 

 - กล่าวตอ้นรบั โดย รองอธกิารบดฝีา่ยการคลงัและทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
(รองศาสตราจารย ์ดร.สมหมาย ปรเีปรม)์ 

09.30 – 10.00 น. ถ่ายภาพรว่มกบัรฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร และแขกผูม้เีกยีรติ 
10.00 – 10.30 น. รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร แถลงขา่วรว่มกบัเลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการ            

การอุดมศกึษา เลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ณ หอ้งประชุมสายสรุ ีจุตกิุล เกีย่วกบัการด าเนินโครงการฯ ทีผ่า่นมาและ
โครงการใหมฯ่  

10.30 - 11.30 น. รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร และแขกผูม้เีกยีรตริว่มกจิกรรมการเปิดชัน้เรยีนและ 
การสะทอ้นผลชัน้เรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 และมธัยมศกึษาปีที ่1  

11.30 – 11.50 น. สะทอ้นผลการเปิดชัน้เรยีนรวม ณ หอ้งประชุมสายสรุ ีจุตกิุล 
11.50 – 12.00 น. พธิปิีด โดย รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร  
12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั  
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