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and Development of  Modern Mathematics Instruction
Research

Assistant Professor Dr. Maitree Inprasitha

Development of human resources as a means to 
increase the international level competitiveness 
must be in line with the present world-required 

competencies. When we think in terms of the skills 
needed in the 21st Century as shown in Graph 1, we can 
see that any competencies not involving expert thinking 
or complex communications are no longer under the 21st 
Century labor market demand (Levy & Murnane, 2004). 
This direction illustrates urgent necessity for revision of 
national education which has direct impact on the global 
competitive potentiality of Thailand.

 ดชันชีีว้ดัคว�มสำ�เรจ็ของก�รสร�้งร�กฐ�นก�รพฒัน�ทรพัย�กร
มนุษย์ในชั้นเรียนระดับโรงเรียนของแต่ละประเทศที่สำ�คัญอย่�ง
หนึ่งคือผลของก�รทดสอบคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นคณิตศ�สตร์
วทิย�ศ�สตรใ์นระดับน�น�ช�ต ิเช่น Programme for International 
Student Assessment (PISA) และก�รทดสอบ The Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS) จ�ก
กร�ฟที่ 2-5 แสดงให้เห็นถึงสภ�วะวิกฤติของก�รเรียนก�รสอน
คณติศ�สตรใ์นระบบโรงเรยีนของไทย กล่�วคอื ผลจ�กก�รทดสอบ
สมรรถนะของก�รใชค้ว�มรูแ้ละทกัษะในชวีติจรงิทีส่ะทอ้นผ�่นก�ร
สอบ PISA พบว่�นักเรียนไทยมีผลก�รทดสอบท่ีต่ำ�กว่�คะแนน
เฉลี่ยอย่�งต่อเน่ืองในทุกปีท่ีเข้�ร่วมก�รทดสอบ นอกจ�กน้ี เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศในเขตเอเชียแล้วพบว่�ผลก�รทดสอบของ

One of the important indicators for school-level 
foundation of human resource development of each 

country is the result of the international mathematics and 
science profi ciency assessment, such as Programme for 
International Student Assessment (PISA) and the Trends 
in International Mathematics and Science Study (TIMSS). 
Figure 2-5 illustrate the crises faced by Thailand’s school 
mathematics teaching and learning; the results of competency 
in knowledge and skill application in real life refl ected by 
PISA indicate that the scores of Thai students are lower 
than the average scores every year we participate in the 
assessment. When compared to other Asian countries, 

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์เพ่ือเพิ่มโอก�สในก�รแข่งขันของ
ประเทศจำ�เป็นตอ้งสอดคลอ้งกับทศิท�งของสมรรถนะซึง่เปน็

ที่ต้องก�รของโลก เมื่อพิจ�รณ�ทักษะซึ่งเป็นที่ต้องก�รในศตวรรษ
ที่ 21 ดังแสดงในกร�ฟท่ี 1 จะเห็นได้ว่� คว�มส�ม�รถท่ีไม่ได้แสดง
ถึงศักยภ�พในก�รคิดอย่�งเช่ียวช�ญ (Expert Thinking) หรือก�ร
สื่อส�รที่มีคว�มซับซ้อน (Complex Communication) ได้นั้น ไม่
เป็นที่ต้องก�รของตล�ดแรงง�นในศตวรรษที่ 21 แล้ว (Levy & 
Murnane, 2004) ทิศท�งดังกล่�วนี้แสดงให้เห็นถึงคว�มจำ�เป็น
อย�่งเรง่ดว่นของก�รทบทวนเกีย่วกบัก�รจดัก�รศึกษ�ของประเทศ
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อศักยภ�พในก�รแข่งขันของไทยในเวทีโลก

การว�จัยและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร�แนวใหม�

Figure 1 The required skills of the 21st Century (Levy and Murnane, 2004)
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Thai students’ competency compared with international 
students from TIMSS

*Thailand did not join in 2003. 

Figure 5 Thai students’ TIMSS scores which 
continuously lower compared to scores of other counties 
which continuously increased 

Average Scores

Figure 4 Thai students’ TIMSS scores which
lower over one century period 

Thai students’ scores are 100 points lower than leading 
countries like Singapore, Hong Kong, Korea, and Taiwan. 
When considering the results of mathematics instruction 
at curricular levels of the countries refl ected by TIMSS1, 
the scores of Thai students continuously decreased during 
the past century, and remained over 100 points lower than 
leading countries in ASEAN such as Korea, Singapore, 
Japan, and Taiwan, similar to the results of PISA.

นักเรียนไทยต่ำ�กว่�ประเทศชั้นนำ� เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เก�หลี 
และไต้หวันม�กกว่� 100 คะแนน เมื่อพิจ�รณ�ผลของก�รเรียน
ก�รสอนคณติศ�สตร์ในระดบัหลกัสตูรของแตล่ะประเทศทีส่ะทอ้น
ผ่�นผลก�รทดสอบ TIMSS  ก็พบว่�ค่�เฉลี่ยของคะแนนสอบของ
นกัเรยีนลดต่ำ�ลงอย่�งตอ่เนือ่งในชว่งเวล�กว�่ทศวรรษท่ีผ่�นม� และ
ยังคงต่ำ�กว่�ประเทศช้ันนำ�ในเอเชีย เช่น เก�หลี สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น และ
ไต้หวัน ม�กกว่� 100 คะแนนเช่นเดียวกับผลก�รทดสอบ PISA

Figure 3 Thai Students Scores which lowse thar asla’s 
leading Countiees

Figure 2 Thai Students PISA Scores which lowse thar 
mcans compared with Scoecs fome more than 40 Countiees

PISA

Average Scores
Thailand’s 
Average Scores

PISA

In addition, when we consider the national testing, 
which indicates the comprehensive knowledge under 

the foundation educational curriculum, for example the 
Ordinary National Education Testing (O-NET), it can 
be seen that the basic knowledge in mathematics of Thai 
students indicates the crisis of the national teaching and 
learning. The average scores of mathematics subject among 
the Grade 12 and Grade 9 students continuously decreased 
from 2008 to 2011. The data demonstrate failure in Thai 
education regarding the preparation of human resources 

 นอกจ�กนี ้เมือ่หนักลบัม�พจิ�รณ�ก�รทดสอบภ�ยในประเทศ 
ซึง่เปน็ตัวชีว้ดัคว�มรูร้วบยอดต�มหลกัสตูรก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น เชน่ 
ก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติขั้นพื้นฐ�น (Ordinary National 
Education Testing: O-Net) จ�กกร�ฟที่ 6 ก็พบว่� คว�มรู้พื้น
ฐ�นในวชิ�คณติศ�สตรข์องเดก็ไทยไดแ้สดงใหเ้ห็นสภ�วะวกิฤตขิอง
ก�รจดัก�รศกึษ�ภ�ยในประเทศ กล�่วคอื คะแนนเฉลีย่ของผลก�ร
ทดสอบของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี ่6 และชัน้มธัยมศกึษ�
ปทีี ่3 ลดลงอย่�งตอ่เนือ่ง ในช่วงระยะเวล�ตัง้แตป่กี�รศึกษ� 2551 
ถงึปกี�รศกึษ� 2554 ขอ้มลูดงักล�่วนีช้ีใ้ห้เหน็ถงึคว�มลม้เหลวของ
ก�รจัดก�รศกึษ�ไทยเพือ่เตรียมคว�มพร้อมของทรัพย�กรมนษุยใ์น
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Figure 6 Results of the foundation of national assessment (O-NET) 

National Competency of Thai Students

Grade 12

Grade 9

Grade 6

The previously discussed Thai classroom problems are 
the consequence of the traditional approach, which 

drives classroom-related activities to progress in the same 
direction. The classroom components in this respect consist 
of teachers, students, and subject content, as illustrated in 
Figure 7. It has been understood that the teacher has the 
duty to transfer the external content to the students. This 
understanding is referred to as “Knowledge Transferring”.       
It is the target that drives forward various educational activities 
including research studies as well as teacher development 
and training have also been performed to respond to this 
target. For instance, the traditional education research used 
to be conducted on searching teaching methods that enabled 
effi cient transfer of knowledge from teachers to students. 
Traditional teacher training also focuses on provision of 
various teaching methods that would make teachers better 
transfer knowledge to students. What happened between 
the teacher and the students in a classroom thus included 
demonstration, lecturing, explanation, telling, or others in 
which the teacher was the one acting as can be seen in the 
green arrow in Figure 8. However, problems occurring in 
classrooms which show that no matter what approaches 
or training of teachers were applied, not all teachers could 
transfer knowledge to all students equally. This refl ects that 
the transfer of external content to students is only an ideal 
concept which is only an impossible vision, as shown by 
the red perforated line in Figure 8. 

 สภ�พปญัห�ของชัน้เรยีนไทยดงักล�่วนีเ้ปน็ผลม�จ�กวธิคีดิ
เกีย่วกบัชัน้เรยีนในแนวท�งแบบเดมิ (Traditional Approach) ซึง่ขบั
เคลือ่นใหก้จิกรรมต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชัน้เรยีนดำ�เนนิไปในทศิท�ง
เดียวกัน กล่�วคือ ในแนวท�งแบบเดิมที่พจิ�รณ�องค์ประกอบของ
ชัน้เรยีนอนัไดแ้ก ่คร ูนักเรยีน และเนือ้ห�ดงักร�ฟที ่7 มคีว�มเข�้ใจ
ว�่ครมูหีน�้ทีใ่นก�รสง่มอบเนือ้ห�ซึง่อยูน่อกตวันักเรยีนใหไ้ปอยูก่บั
นักเรียนให้ได้ คว�มเข้�ใจดังกล่�วนี้เรียกว่� “ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้” 
เป็นเป้�หม�ยที่ผลักดันให้กิจกรรมท�งก�รศึกษ�ต่�งๆ  ไม่ว่�จะ
เป็นก�รศึกษ�วิจัยหรือก�รอบรมพัฒน�ครูก็เป็นไปเพื่อตอบสนอง
ต่อเป้�หม�ยน้ีม�โดยตลอด เช่น ก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�แบบเดิม
ท่ีเป็นก�รคิดค้นเพ่ือห�วิธีสอนท่ีจะทำ�ให้ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้จ�ก
ครูไปสู่นักเรียนมีประสิทธิภ�พม�กกว่� หรือก�รพัฒน�ครูแบบ
เดิมก็เป็นก�รอบรมเพื่อเพิ่มคว�มรู้เกี่ยวกับวิธีสอนแบบต่�งๆ ที่
จะทำ�ให้ครูถ่�ยทอดคว�มรู้ไปสู่นักเรียนได้ดียิ่งข้ึน เป็นต้น สิ่งที่
เกิดขึ้นระหว่�งครูกับนักเรียนในชั้นเรียนจึงเป็นไปในแนวท�งของ
ก�รส�ธิต บรรย�ย บอก อธิบ�ย หรืออื่นๆ ในลักษณะที่ครูเป็น
ฝ่�ยแสดงต่อนักเรียนดังลูกศรสีเขียวที่ปร�กฏในกร�ฟที่ 2 อย่�งไร
ก็ต�ม สภ�พปัญห�ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่แสดงให้เห็นว่�ไม่ว่�จะมี
ก�รคิดค้นวิธีสอนแบบใดหรืออบรมเพ่ือเพ่ิมคว�มรู้ให้ครูอย่�งไรก็
ยังไม่ส�ม�รถแสดงให้เห็นได้ว่�เร�ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ ให้กับ
นกัเรยีนไดเ้หมอืนกนัหมดทกุคนกส็ะทอ้นใหเ้หน็ว�่ก�รเคลือ่นย้�ย
เอ�เนือ้ห�ซึง่อยูท่ีอ่ืน่ไปสูน่กัเรยีนนีเ้ปน็เพยีงแนวคดิในท�งอดุมคติ
ทีไ่มส่�ม�รถทำ�ใหเ้กดิขึน้ได ้(Impossible Vision) ดงัเสน้ประสแีดง
ที่ปร�กฏในกร�ฟที่ 8

for the world market competition. Although Thailand 
has attempted to reform education since 2009, but target, 
principles, and deployment of education at classroom 
levels still lack unity and have not been directed towards 
real strengthening of the human resources.

ก�รแข่งขันในตล�ดโลก ถึงแม้ว่�ประเทศไทยจะใช้คว�มพย�ย�ม
ในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ม�ตั้งแต่พุทธศักร�ช 2542 แต่เป้�หม�ย                           
หลกัก�ร และก�รขบัเคลือ่นก�รปฏริปูก�รศกึษ�ในระดบัชั้นเรยีนก็
ยงัข�ดคว�มเปน็เอกภ�พ ไมไ่ดเ้ปน็ไปในทศิท�งของก�รสร�้งคว�ม
เข้มแข็งให้กับทรัพย�กรมนุษย์ได้อย่�งแท้จริง
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Figure 8 Traditional Teaching ApproachFigure 7 Components of classroom

levels still lack unity and have not been directed towards real strengthening of the human 
resources. 

(ขออนญุาตเอากราฟกบัรูปที่ไมมี่การแปลทบัออกไปก่อนนะคะเพราะช้าและเปลืองเนือ้ที่ file)

The previously discussed Thai classroom problems are the consequence of the 
traditional approach, which drives classroom-related activities to progress in the same 
direction. The classroom components in this respect consist of teachers, students, and subject 
content, as illustrated in Figure 1. It has been understood that the teacher has the duty to 
transfer the external content to the students. This understanding is referred to as “Knowledge 
Transferring”. It is the target that drives forward various educational activities including
research studies as well as teacher development and training have also been performed to 
respond to this target. For instance, the traditional education research used to be conducted on 
searching teaching methods that enabled efficient transfer of knowledge from teachers to 
students. Traditional teacher training also focuses on provision of various teaching methods 
that would make teachers better transfer knowledge to students. What happened between the 
teacher and the students in a classroom thus included demonstration, lecturing, explanation, 
telling, or others in which the teacher was the one acting as can be seen in the green arrow in 
Figure 2. However, problems occurring in classrooms which show that no matter what 
approaches or training of teachers were applied, not all teachers could transfer knowledge to 
all students equally. This reflects that the transfer of external content to students is only an 
ideal concept which is only an impossible vision, as shown by the red perforated line in
Figure 2. 

Classroom activities that focus on knowledge transfer and testing prevent the teacher 
to become interested in personal learning processes. Such school condition is thought of as a 
Product Oriented Approach that leads to the present Thai students’ competency, which only 

Graph 6 Results of the foundation of national assessment
(O-NET) 

Content
Transfer

Teachers           Students 
Demonstrating, lecturing, 
telling, explaining, etc.  

Figure 1 Components of classroom Figure 2 Traditional Teaching Approach

Students Teachers 

Content

Classroom activities that focus on knowledge transfer 
and testing prevent the teacher to become interested 

in personal learning processes. Such school condition is 
thought of as a Product Oriented Approach that leads to the 
present Thai students’ competency, which only comprises 
routine manual or routine cognitive, the skills not wanted 
in the labor market of the 21st Century, as shown in Graph 
1 (Levy & Murnane, 2004). This is especially true when 
considering the case of mathematics classrooms, where 
the consequence can be seen in students’ negative attitudes 
towards mathematics learning. The effect from the only 
one-right-answer nature can be seen in only few students 
being accepted. The missing of personal learning process 
while a student is trying to fi nd the answer bars the chance 
for the student to develop his or her thinking potentiality 
at a higher level. It is the root of the problem related to 
students’ attitude in mathematics learning; and accumulation 
of this negative attitude is an important factor behind the 
severity of the problem in development of higher level of 
thinking in mathematics. 

Thus, the urgent issue of Thailand education at present 
should be transformation of the focus point in a classroom 

from the product-oriented approach to an approach that 
emphasizes both the product and the process. However, 
such transformation can hardly occur since the cultural 
elements of the present time which focus on products still 
propel classrooms in the traditional direction. The important 
starting point for transformation of classrooms into one 
that emphasizes both products and process should be the 
placement of importance on personal learning processes 
of students, which have always been ignored especially in 
mathematics classrooms. In this kind of approach, the role 
of the teacher shifts from transfer of knowledge to attempt 
in fi nding students’ learning processes. The teacher must 
hold a different attitude towards students from the traditional 

 กจิกรรมในชัน้เรยีนทีมุ่ง่สง่ตอ่และทดสอบคว�มรูก้นัอยูโ่ดย
ตลอดนีท้ำ�ใหก้ระบวนก�รเรยีนรูส้ว่นบคุคลของนกัเรยีน (Personal 
Learning) ไมเ่คยไดร้บัคว�มสนใจจ�กครเูลย สภ�วะทีเ่ปน็อยูใ่นระบบ
โรงเรียนในลักษณะนี้เป็นแนวท�งที่เน้นเฉพ�ะผลลัพธ์ (Product 
Oriented  Approach) นำ�ม�สู่สมรรถนะของนักเรียนไทยที่ทำ�ได้
เพยีงง�นทีท่ำ�เป็นกจิวตัร (Routine Manual) หรอืก�รคดิแบบซ้ำ�ๆ 
(Routine Cognitive) ซึง่เปน็ทกัษะทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งก�รในตล�ดแรงง�น
ในศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในกร�ฟที่ 1 (Levy & Murnane, 2004) 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อพิจ�รณ�กรณีของชั้นเรียนคณิตศ�สตร์แล้ว
จะเห็นได้ว่�ผลกระทบของแนวท�งท่ีเน้นเฉพ�ะผลลัพธ์คือก�รท่ี
นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อก�รเรียนคณิตศ�สตร์ ผลจ�กก�รเน้น
เฉพ�ะคำ�ตอบทีถ่กูตอ้งทำ�ใหม้นีกัเรยีนจำ�นวนนอ้ยม�กทีไ่ดร้บัก�ร
ยอมรบัในชัน้เรยีน ก�รไมใ่หค้ณุค�่ตอ่กระบวนก�รเรยีนรูส้ว่นบคุคล
ในระหว่�งที่นักเรียนห�คำ�ตอบเป็นก�รปิดกั้นโอก�สในก�รพัฒน�
ศกัยภ�พด้�นก�รคดิข้ันสงู ซึง่เปน็ร�กฐ�นของสภ�พปญัห�เก่ียวกับ
เจตคติในก�รเรยีนคณิตศ�สตรข์องนกัเรยีน ก�รสั่งสมเจตคตทิี่เลว
ร�้ยตอ่ก�รเรยีนคณติศ�สตรเ์ปน็ปจัจยัสำ�คญัทีจ่ะทำ�ใหป้ญัห�เรือ่ง
ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รคิดขั้นสูงท�งคณิตศ�สตร์ทวีคว�ม
รุนแรงม�กยิ่งขึ้น
 

 ดังนั้น สิ่งที่จำ�เป็นอย่�งเร่งด่วน ในก�รจัดก�รศึกษ�ใน
ประเทศไทยในปัจจุบันน้ีจึงเป็นก�รเคลื่อนย้�ยจุดเน้นในชั้นเรียน
จ�กแนวท�งทีเ่นน้เฉพ�ะผลลพัธไ์ปสูแ่นวท�งทีเ่นน้ทัง้กระบวนก�ร
และผลลพัธ ์อย่�งไรก็ต�ม ก�รเคล่ือนย้�ยช้ันเรียนในแนวท�งดังกล่�ว
ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ย�กอย่�งย่ิง เน่ืองจ�กปัจจัยเชิงวัฒนธรรมชั้นเรียน
ท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ียังคงขับเคล่ือนให้ช้ันเรียนดำ�เนินไปในแนวท�งเดิม 
จดุเริม่ตน้ทีส่ำ�คัญของก�รเคล่ือนย้�ยชั้นเรียนไปสู่ชั้นเรียนที่เน้นทั้ง
กระบวนก�รและผลลัพธ์ คือ ก�รให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รเรียน
รู้ส่วนบุคคลของนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยม�ตลอดโดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในชั้นเรียนคณิตศ�สตร์ ในแนวท�งดังกล่�วนี้บทบ�ทของ
ครูจะเปลี่ยนไปจ�กก�รถ่�ยทอดคว�มรู้เป็นก�รใช้คว�มพย�ย�ม
ในก�รค้นห�กระบวนก�รเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงครูต้องมีทัศนคติต่อ
นักเรียนท่ีแตกต่�งจ�กแนวท�งแบบเดิมคือจะต้องไม่มองว่�ครูมี
คว�มรู้ม�กกว่�นักเรียน แต่ครูจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวิธีคิด
ของนักเรียน ยอมรับว่�นักเรียนแต่ละคนมีศักยภ�พในก�รเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พุทธศักร�ช 2542 
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one. The teacher must not see himself as possessing 
more knowledge than the students. The teacher must act 
modestly towards students thinking processes and accept 
each student’s self-learning potential according to the 
National Education Act 1999. The teacher must understand 
students’ ideas in details in order to find ways to respond 
or support the student to develop oneself in line with his/
her own learning process. 

Khon Kaen University has begun and developed 
new mathematics teaching approach since 2002 by 

establishing and allocating budget for a research group in 
mathematics education with Assistant Professor Dr. Maitree 
Inprasitha, the present dean of the Faculty of Education, 
Khon Kaen University being the responsible person. 
Assistant Professor Dr. Maitree Inprasitha, who received his 
doctoral degree from University of Tsukuba, Japan, is the 
head of the Center for Research in Mathematics Education 
(CRME). He initiated the research and developed the Open 
Approach to be applied in mathematics classrooms under 
the research project by 15  pre-service secondary education 
teachers majoring in mathematics teaching. The open-ended 
problems developed by the research group are the important 
tool that result in the change of teachers’ role towards the 
new teaching approach. When using the Open Approach 
in a classroom, the teacher’s teaching changes from telling 
and lecturing to observing students’ problem solving in 
order to reach the students’ thinking process. 

In 2003, Khon Kaen University supported the researchers 
in mathematics education to establish the specialized 

research center in 2004 as a unit in which responsible for 
researching instruction and disseminating research results 
in schools and various educational institutions according 
to the need of schools and the education service centers at 
that time. This was the important starting point when the 
CRME applied the Lesson Study innovation, a Japanese 
way of teacher profession development, in Thailand. The 
beginning concept was the cooperation in planning the 
lesson plans for the new approach. When a teacher in the 
team applied the plan in his teaching, other teachers would 
observe the class in order to reflect the results together after 
the teaching. This was a great challenge in Thai education 
since it is a new approach for the working culture in 
traditional schools.

และทำ�คว�มรู้จักกับแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนอย่�งละเอียดเพ่ือให้
ตัวครูเองค่อยๆ ห�วธีิก�รในก�รตอบสนองหรอืสนบัสนนุให้นกัเรยีน
พัฒน�ต�มกระบวนก�รเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้ บทบ�ท
ของครูที่เปล่ียนไปในแนวท�งน้ีไม่เพียงแต่จะเป็นก�รพัฒน�ก�ร
เรียนรู้ของนักเรียนเท่�นั้น แต่ยังเป็นก�รพัฒน�ก�รสอนของครูไป
พร้อมกันด้วยดังที่แสดงในกร�ฟที่ 9 ก�รเปลี่ยนแปลงในตำ�แหน่ง
ดังกล่�วนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญของก�รปฏิรูปก�รศึกษ� ถ้�
ห�กครูแต่ละคนส�ม�รถมองเห็นและวิเคร�ะห์บทบ�ทของตนเอง
ในช้ันเรียนได้ในลักษณะน้ีก็จะมีโอก�สในก�รพัฒน�และปฏิรูป                          
ชั้นเรียนได้ด้วยตนเอง หรือกล่�วได้อีกนัยหนึ่งว่� เมื่อครูตระหนัก
ได้ถึงบทบ�ทหน้�ที่ของตนเอง ทบทวนวินิจฉัย และตั้งเป้�หม�ย
ในก�รเปล่ียนแปลงชั้นเรียนแล้วก็แสดงให้เห็นถึงแนวท�งของก�ร
ปฏิรูปชั้นเรียน ซึ่งช้ันเรียนที่กำ�ลังถูกปฏิรูปน้ีจะเป็นหน่วยที่ย่อย
ที่สุดที่จะทำ�ให้เกิดก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ได้จริง  

 มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ได้เร่ิมต้นและพัฒน�ก�รสอน
คณิตศ�สตร์แนวใหม่นี้ ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยก�รอนุมัติจัด
ตั้งและสนับสนุนงบประม�ณสำ�หรับกลุ่มนักวิจัยด้�นคณิตศ�สตร
ศึกษ� ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี
คณะศึกษ�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัขอนแกน่ในปัจจุบันท่ีสำ�เร็จก�รศึกษ�
ระดับปริญญ�เอกจ�ก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงก�ร และเป็นหัวหน้�โครงก�รจัดต้ังศูนย์วิจัยคณิต
ศ�สตรศึกษ� (Center for Research in Mathematics Education) 
ได้เริ่มและวิจัยและพัฒน�ปัญห�ปล�ยเปิดเพื่อนำ�ไปใช้ในชั้นเรียน
คณติศ�สตร์ของโครงก�รวจัิยกบักลุม่นกัศึกษ�ฝกึสอนส�ข�ก�รสอน
มัธยมศึกษ� วิช�เอกก�รสอนคณิตศ�สตร์ จำ�นวน 15 คน ปัญห�
ปล�ยเปิดที่กลุ่มนักวิจัยพัฒน�ขึ้นเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญของก�ร
เปลีย่นบทบ�ทของครใูหเ้ปน็ไปในแนวท�งก�รสอนแบบใหม ่กล�่ว
คือ เมื่อใช้ปัญห�ปล�ยเปิดในชั้นเรียน ก�รสอนของครูก็จะเปลี่ยน
จ�กก�รบอก บรรย�ย เป็นก�รสังเกตนักเรียนแก้ปัญห�เพื่อเข้�ถึง
แนวคิดของนักเรียนให้ได้ 

 ในปี พ.ศ. 2546 มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ได้สนับสนุน
ให้กลุ่มนักวิจัยด้�นคณิตศ�สตรศึกษ� พัฒน�เป็นศูนย์วิจัยคณิต
ศ�สตรศึกษ� และได้อนุมัติจัดตั้งให้เป็นศูนย์วิจัยเฉพ�ะท�งของ
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นหน่วยง�นที่ทำ�
หน้�ที่วิจัยเกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอนและเผยแพร่ผลก�รวิจัยไปสู่
โรงเรียนและหน่วยง�นท�งก�รศึกษ�อ่ืนๆ ต�มคว�มต้องก�รอย่�ง
ม�กของโรงเรียนและสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ในขณะน้ัน เป็นจุด
เริ่มต้นที่สำ�คัญที่ศูนย์วิจัยคณิตศ�สตรศึกษ�ได้นำ�นวัตกรรมก�ร
ศกึษ�ชัน้เรยีน (Lesson Study) ซึง่เปน็วธิกี�รพฒัน�วชิ�ชพีครขูอง
ประเทศญ่ีปุน่ ม�ปรบัใชใ้นประเทศไทย โดยเริม่ตน้จ�กแนวคิดเรือ่ง
ก�รร่วมมือกันเขียนแผนก�รจัดก�รเรียนรู้แบบใหม่ ก�รที่ครูคนใด
คนหนึง่ในทมีนำ�แผนไปใชส้อนและเพือ่นครคูนอ่ืนเข้�สังเกตช้ันเรียน
น้ัน เพ่ือนำ�ม�สะท้อนผลร่วมกันหลังจ�กสอนแผนน้ันแล้ว ซ่ึงนับเป็น
คว�มท้�ท�ยอย่�งม�กกบัระบบโรงเรยีนของไทยเพร�ะเป็นส่ิงท่ีแปลก
ใหม่กับวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นที่เป็นอยู่เดิมในระบบโรงเรียน
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Figure 9 New Teaching Approach

In 2006, Khon Kaen University, through the CRME, 
cooperated with the Offi ce of Knowledge Management 

and Development and the Offi ce of the Basic Education 
Commission to practically apply the Lesson Study innovation 
in schools by using the Whole School Approach. The steps 
of Lesson Study are consisted of 1) Collaboratively plans, 
2) Collaboratively see, and 3) Collaboratively see, which 
are done every week. The steps are integrated with the 
Open Approach which is extended from the open-ended 
problems into a teaching approach with 4 steps in the 
classroom, namely: 1) Posing Open-ended Problem, 2) 

Students’ Self-learning, 3) Whole Class Discussion and 
Comparison, and 4) Summarization through Connecting 
Students’ Mathematical Ideas Emerged in the Classroom. 
The CRME performed this approaches in 2 schools in 
Khonkaen: Khukham Pittayasan School, Samsung District 
and Chumchon Ban Chonnabot School, Chonnabot District. 
The project was later extended to Banbungniam Bung 
Krainun School and Nongtoom Nong Nguluam School, 
Muang District, Khonkaen in 2007. 

In 2006, the Bureau of International Cooperation 
Startegy, Offi ce of the Higher Education Commission 

supported Khon Kaen University to have the CRME join 
with the Center for Research on International Cooperation 
in Educational Development (CRICED), University of 
Tsukuba, Japan to take responsibility over a collaborative 
study on innovations for teaching and learning mathematics 
in different cultures among the APEC economies member 
under the support of APEC HRDWG (Human Resource 
Development Working Group). In the fi rst year, 13 
economies joined, and the number increased each year to 
19 economies at present from the total of 21 economies. 
This project has been continuously conducted to study and 
exchange knowledge among member countries in APEC on 
issues in education, especially in application of concepts in 

 ในปี พ.ศ. 2549 มห�วิทย�ลัยขอนแก่นโดยศูนย์วิจัยคณิต
ศ�สตรศึกษ�ร่วมมือกับสำ�นักง�นบริห�รและพฒัน�องคค์ว�มรู ้และ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น นำ�นวัตกรรมก�ร
ศึกษ�ชั้นเรียนลงสู่ภ�คปฏิบัติในโรงเรียนโดยใช้แนวท�งก�รพัฒน�
ทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) ประกอบด้วย 1) เขียน
แผนร่วมกัน 2) สังเกตชั้นเรียน และ 3) สะท้อนผลเป็นประจำ�ทุก
สัปด�ห์ บูรณ�ก�รเข้�กับวิธีก�รแบบเปิดท่ีขย�ยม�จ�กก�รใช้ปัญห�
ปล�ยเปิดให้เป็นวิธีสอนท่ีมีข้ันตอนดำ�เนินก�รในช้ันเรียน 4 ข้ันตอน ไดแ้ก่ 
1) ก�รนำ�เสนอสถ�นก�รณ์ปัญห�ปล�ยเปิด 2) ก�รให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่�นก�รแก้ปัญห� 3) ก�รนำ�เสนอแนวคิดและ
อภิปร�ยเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และ 4) ก�รสรุปโดยพย�ย�มเชื่อมโยง
แนวคิดต�่งๆ ท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน ศูนย์วิจัยคณิตศ�สตร์ศึกษ�ดำ�เนิน
ง�นในแนวท�งน้ีในโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนคูคำ�
พิทย�สรรพ์ อำ�เภอซำ�สูง และโรงเรยีนชมุชนบ้�นชนบท อำ�เภอชนบท 
และขย�ยเพิ่มเติมในโรงเรียนบ้�นบึงเนียม บึงใคร่นุ่นและโรงเรียน
หนองตูมหนองงูเหลือม อำ�เภอเมืองขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2550 

 ในปี พ.ศ. 2549 สำ�นักยุทธศ�สตร์อุดมศึกษ�ต่�งประเทศ 
สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ�ไดส้นบัสนนุใหม้ห�วทิย�ลยั
ขอนแกน่โดยศนูย์วจิยัคณติศ�สตรศกึษ�รว่มมอืกบัศนูย์  CRICED, 
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ดูแลโครงก�ร A collabora-
tivestudy on innovations for teaching and learning mathematics 
in diff erent cultures among the APEC member economies 
ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของ APEC HRDWG (Human Resource 
Development Working Group) มีสม�ชิกที่เข้�ร่วมโครงก�รในปี
แรก13 เขตเศรษฐกิจ และเพิ่มจำ�นวนขึ้นทุกปี จนกระทั่งปัจจุบัน
เพิ่มขึ้นเป็น 19 เขตเศรษฐกิจจ�กจำ�นวนทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ 
โครงก�รดังกล่�วนี้เป็นโครงก�รที่ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องเพ่ือ
ศกึษ�และแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัระหว�่งประเทศใน APEC เกีย่ว
กับง�นท�งก�รศึกษ� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รนำ�แนวคิดต่�งๆ ของ
ก�รพฒัน�ช้ันเรยีนระดบัโรงเรยีนดำ�เนนิไปบนคว�มพย�ย�มทีจ่ะใช้
ก�รศึกษ�ชั้นเรียน (Lesson Study) ซึ่งถือเป็นระบบพัฒน�วิช�ชีพ
ครูของญี่ปุ่นไปขย�ยผลในประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นสม�ชิกของ APEC 
อย่�งไรก็ต�ม ด้วยคว�มแตกต่�งของวัฒนธรรมในระบบโรงเรียน
ของประเทศต�่งๆ ทำ�ใหก้�รดำ�เนนิง�นต�มแนวท�งของก�รศึกษ�       
ชัน้เรยีน (Lesson Study) ในประเทศอืน่ๆ พบอปุสรรคในตำ�แหนง่
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classroom development. Attempts have been made for the 
Lesson Study to be applied in schools. The Lesson Study is 
the system for developing Japanese teachers’ professional 
development which has been extended in other member 
countries of APEC. However, with the cultural differences 
in school systems of these countries, the application of 
the Lesson Study was confronted with various levels of 
obstacles. In Thailand, with the effort to use the applied 
Lesson Study in Thai school context, the results have 
become a successful example for other countries since it 
has achieved the target and can be an example for other 
member countries. Thailand was accepted as the most 
successful member in the APEC HRDWG conference in 
Chicago, U.S.A. in 2009.

From the success of the Lesson Study development 
and the Open Approach by the Center for Research in 

Mathematics Education, the Faculty of Education, Khon 
Kaen University, in 2009; the government emphasized the 
importance of extending the teacher profession development. 
With the Government’s support, and through the Office of 
Higher Education Commission and the Office of the Basic 
Education Commission; Khon Kaen University, Chiang 
Mai University, and Ubon Ratchathani University joined 
together to implement the mathematics teachers professional 
development based on the Lesson Study and the Open 
Approach. In the North and the Northeast, piloting schools 
for the CRME increased from 4 schools to 23 schools. 

In addition, in order to increase the chance for school 
development in this regard so that the new approach 

would reach wider areas, in 2014, the Bareau of Budget 
allocated budget through the cabinet’s consensus for 
the Faculty of Education and the Center for Research in 
Mathematics Education, Khon Kaen University to conduct a 
the Students’ Mathematical Higher Thinking Development 
Project in Northeastern of Thailand under the Students’ 
Mathematical Higher Thinking Development Project in 
Northeastern of Thailand. The project was conducted by 
Khon Kaen University to cover all provinces in the Northeast. 
This is a good chance for the Faculty of Education and 
the Center for Research in Mathematics Education, Khon 
Kaen University to cooperate with the education service 
area offices and schools in this region which respond to 
the targets of the national education reform. 

ทีแ่ตกต�่งกนั แตส่ำ�หรบัประเทศไทยแล้ว ดว้ยคว�มพย�ย�มของใช้
นวตักรรมก�รศกึษ�ช้ันเรยีน (Lesson Study) ทีป่รบัใช้ในบรบิทของ
ระบบโรงเรยีนของไทย ทำ�ใหผ้ลง�นของประเทศไทยถอืเปน็ตวัอย�่ง
ของคว�มสำ�เร็จภ�คปฏิบัติของประเทศที่นำ�เอ�ก�รศึกษ�ชั้นเรียน
จ�กประเทศญี่ปุ่นม�ปรับใช้ในประเทศของตนเองได้อย่�งบรรลุ
เป้�หม�ย และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้โครงก�รฯ ได้รับก�รยอมรับ
สูงสุดในก�รประชุม APEC HRDWG  นครชิค�โก สหรัฐอเมริก� 
เมื่อปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย 

 จ�กคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รศึกษ�ชั้น
เรียน (Lesson Study) และวิธีก�รแบบเปิด (Open Approach)                       
ซึง่เปน็ผลก�รดำ�เนนิง�นของมห�วทิย�ลยัขอนแกน่โดยคณะศกึษ�
ศ�สตรแ์ละศนูยว์จิยัคณิตศ�สตรศกึษ�นี ้ในป ีพ.ศ.2552 รฐับ�ลได้
พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ควรจะขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�
วชิ�ชพีครใูหค้รอบคลมุม�กขึน้ จงึสนบัสนนุใหส้ำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ร่วมกับมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ และมห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�
วิช�ชีพครูคณิตศ�สตร์ด้วยนวัตกรรมก�รศึกษ� ชั้นเรียน (Lesson 
Study) และวิธีก�รแบบเปิด (Open Approach) โดยขย�ยผลจ�ก
โรงเรยีนในโครงก�รนำ�รอ่งของศูนยว์จิยัคณติศ�สตรศกึษ�จ�กเดมิ 
4 โรงเรียน เป็น 23 โรงเรียนทั้งในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภ�คเหนือ

 นอกจ�กน้ี เพ่ือให้โอก�สในก�รพัฒน�ของโรงเรียนในแนวท�ง
แบบใหม่น้ีกระจ�ยตัวครอบคลุมในพ้ืนท่ีทีก่ว้�งขึ้นในปี พ.ศ. 2557 
สำ�นักงบประม�ณได้จัดสรรงบประม�ณต�มมติคณะรัฐมนตรี ให้
คณะศึกษ�ศ�สตร์และศูนย์วิจัยคณิตศ�สตร์ศึกษ� มห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ก�รคิดขั้นสูงท�งคณิตศ�สตร์ของ
นักเรียนในเขตพื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ภ�ยใต้โครงก�รแก้ไข
ปัญห�ส�ธ�รณสุขและก�รศึกษ�ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม มห�วิทย�ลัยขอนแก่น โดยขย�ยผล
โครงก�รให้ครอบคลมุทกุจังหวัดในภ�คตะวันออกเฉยีงเหนอื ซึง่นบั
เปน็โอก�สทีส่ำ�คญัยิง่ทีม่ห�วทิย�ลยัขอนแกน่โดยคณะศึกษ�ศ�สตร์
และศูนย์วิจัยคณิตศ�สตรศึกษ� ได้ขย�ยคว�มร่วมมือกับสำ�นักง�น
เขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�และโรงเรียนให้ครอบคลุมม�กข้ึนต�มเป้�หม�ย
ของคณะศึกษ�ศ�สตร์และศูนย์วิจัยคณิตศ�สตรศึกษ�ในก�รเป็น
หน่วยง�นขับเคลื่อนก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ของประเทศ

 ในว�ระครบรอบ 50 ปีของก�รสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 
เม่ือ ปี พ.ศ. 2557 มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ไดข้ย�ยผลจ�กคว�มสำ�เรจ็
ในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�วิช�ชีพครูของคณะศึกษ�ศ�สตร์
และศนูยว์จัิยคณิตศ�สตรศึกษ� โดยก�รอนุมัติจัดต้ังสถ�บันวิจัยและ
พัฒน�วิช�ชีพครูสำ�หรับอ�เซียน มห�วิทย�ลัยขอนแก่นข้ึน เพ่ือเป็น
หน่วยง�นท่ีจะร่วมมือกับคณะศึกษ�ศ�สตร์ดำ�เนินง�นเพ่ือเป็นโมเดล
เชิงวิจัยของก�รผลิตครูภ�ยใต้คว�มร่วมมอืกับสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�ร
ศึกษ�ในก�รฝึกหัดนักศึกษ�ครูแบบใหม่ และรับครูซึ่งเป็นผลผลิต
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On the occasion of the 50th anniversary of Khon Kaen 
University foundation in 2014, Khon Kaen University, 

emphasizes the success of teachers’ professional development 
of the Faculty of Education and the Center for Research in 
Mathematics Education, approved of the establishment of 
the Institute for Research and Development in Teaching        
Profession for ASEAN, Khon Kaen University (IRDIP 
ASEAN). This institute will cooperate with the Faculty of 
Education on research models in new generation of teacher 
preparation under cooperation with the education service area 
offi ces, that will continually recruit the teachers graduated 
from the institute in the affi liated schools. Besides, the Institute 
for Research and Development in Teaching Profession for 
ASEAN, Khon Kaen University (IRDIP ASEAN)  will 
be the prototype for establishment of similar institutes in 
other regions of Thailand. This is the success in the work 
on educational development of the Faculty of Education 
and Center for Research in Mathematics Education. 

The results of the attempt to apply the Lesson Study by 
laying the foundation of teachers’ training for the school 

system where traditional long-term system has been used 
make the work of Thailand become an interesting issue by 
many countries in the world. The World Scientifi c Publisher 
in Singapore published the book, “Lesson Study: Challenges 
in Mathematics Education” (as shown in the picture below) to 
publicize the important concepts of the Lesson Study in the 
international academic circle. Assistant Professor Dr. Maitree 
Inprasitha was honored to be invited as the administrative 
editor of this book and to write three articles to publish in the 
book. This proves the great interest in the work of Thailand 
at an international level. Moreover, the book comprises 
articles of authors who are experts in the Lesson Study and 
are renowned in the world such as Catherine Lewis and 
Akihiko Takahashi. 

จ�กหลกัสตูรไปใชใ้นโรงเรยีนในสงักดัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� 
เพือ่รว่มกนัพฒัน�ครูตอ่เนือ่งอย�่งเปน็ระบบ นอกจ�กนี ้สถ�บันวจิยั
และพัฒน�วิช�ชีพครูสำ�หรับอ�เซียนมห�วิทย�ลัยขอนแก่น ยังจะ
เปน็ตน้แบบสำ�หรบัก�รจดัตัง้ในภมิูภ�คอ่ืนของประเทศอีกด้วย นบั
เป็นคว�มสำ�เร็จในระยะแรกของก�รพัฒน�ง�นท�งก�รศึกษ�ของ
มห�วิทย�ลัยขอนแกน่ ท่ีเริม่ตน้จ�กก�รพฒัน�ก�รสอนคณติศ�สตร์
ในแนวใหม่ของคณะศึกษ�ศ�สตร์และศูนย์วิจัยคณิตศ�สตรศึกษ�
 

 ผลจ�กคว�มพย�ย�มนำ�นวัตกรรมก�รศึกษ�ชั้นเรียน 
(Lesson Study) ไปว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�วิช�ชีพครูในระบบ
โรงเรียนซึ่งพัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่องย�วน�น ทำ�ให้ปัจจุบันผลง�น
ของประเทศไทยได้รับคว�มสนใจจ�กประเทศต่�งๆ ท่ัวโลก  ส่งผลให้
สำ�นกัพมิพ ์World Scientifi c ของประเทศสงิคโปร ์จดัพมิพห์นงัสอื 
“Lesson Study: Challenges in Mathematics Education” เพื่อ
เผยแพรแ่นวคดิทีส่ำ�คญัของก�รศกึษ�ชัน้เรยีน (Lesson Study) ใน
ชุมชนวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ โดยในก�รตีพิมพ์หนังสือดังกล่�วนี้  
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับเกียรติให้เป็น
บรรณ�ธิก�รบริห�ร และเขียนบทคว�มจำ�นวนท้ังส้ิน 3 บทคว�ม 
ซ่ึงแสดงถึงก�รได้รับคว�มสนใจอย่�งสูงในแนวท�งก�รทำ�ง�นของ
ประเทศไทยจ�กมุมมองระดับส�กล นอกจ�กน้ี ในหนังสือดังกล่�วยัง
ได้รวบรวมบทคว�มจ�กนักเขียนท่ีมีประสบก�รณ์เก่ียวกับก�รศึกษ�
ชั้นเรียน (Lesson Study) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น  Catherine 
Lewis และ Akihiko Takahashi เป็นต้น 
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 A fi xed point is the best point and 

is appropriate for a certain problem, for 

example, fi nding the optimal profi t and the 

lowest cost from acquiring resources from 

various places. The fi xed point theory is 

general and can be applied in other fi elds 

such as engineering or economics. My work 

deals with something comparable to knife 

sharpening; it depends on the user what 

purpose the knife is to be used.

Fixed Point Theory

ทฤษฎีจดุตรงึ

 จุดตรึงคือจุดที่ดีที่สุดจุดท่ีเหมาะสมของ
ปญหานั้น เชน การหากําไรสูงสุด การหาตนทุน
ตํ่าที่สุดจากการเลือกใชทรัพยากรในหลายๆ 
แหลงเปนตน ทั้งนี้ทฤษฎีจุดตรึงเปนทฤษฎีทั่วไป
ที่ศาสตรอื่นๆ อยางวิศวกรรมศาสตรหรือเศรษฐ
ศาสตรนําไปใชได สวนงานที่ผมทําก็เหมือนกับ
การลับมีดใหคม สวนใครจะนํามีดไปใชอยางไร
ก็ขึ้นอยูวัตถุประสงคของแตละคน

”

““

Assoc. Prof. Dr. Satit Saejung

”
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Assoc. Prof. Dr. Satit Saejung, a lecturer of the 
Department of Mathematics, Faculty of Sciences, 

Khon Kaen University became interested in mathematics 
because he used to help his parents sell things. Seeing the 
importance of real life, he was dedicated to learning and 
enjoyed the science of numbers with no feeling that the 
subject is hard as other children have. “When I was able 
to solve a problem, I was more inspired. This drove me 
ahead with more curiosity to learn. It is like a child playing 
a game who wants to win one barricade after  another and 
move on,” Dr. Satit made the comparison to illustrate this.
 

His preference of mathematics in the childhood increased 
with his grades until he studied for the master’s and doctoral 
degrees at Chiangmai University (CMU). Professor Dr. 
Sompong Thampongsa, a mathematics lecturer at CMU, 
introduced him to the Fixed Point Theory making him 
impressed in this field of mathematics. He continued to 
study this theory which is an integration of analytical 
mathematics and geometry. His work involves finding a 
theory to accommodate problems or finding answers through 
management of a problem in a form of a mathematical 
equation. 

What is the Fixed Point Theory? 
 It is commonly known that a number of problems 
of our daily life can be answered when they are modified 
into a suitable equation. The answer to an equation may 
be an appropriate temperature for culturing an organism, 
the production quantity that will yield highest profits, or 
a method of transportation that minimizes the cost, etc. 
However, often are the cases that the modified equation is 
too complex and the existing approaches are not sufficient 
to find clues. The Fixed Point Theory is thus a tool used for 
solving a complex equation. Presently, several researchers 
are attempting to develop and conduct research studies on 
the Fixed Point Theory in order to obtain new bodies of 
knowledge, to extend the boundary and at the same time 
to reduce the limitations of previous work so that it could 
be applied in increasingly complicated cases. 

 Example of the Fixed Point Theory 
at the basic level
 In a classroom, there were 35 students. 24 liked 
Japanese language, 18 liked mathematics, and 4 liked none 
of these subjects. How many students liked both subjects? 

 รศ.ดร.ส�ธิต แซ่จึง อ�จ�รย์ภ�ควิช�คณิตศ�สตร์ คณะ
วิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ผู้สนใจและช่ืนชอบในวิช�
คณิตศ�สตร์ จุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้ ดร.ส�ธิต สนใจ คือก�รได้ช่วยพ่อ
แม่ข�ยของ เมื่อได้เห็นคว�มสำ�คัญในชีวิตจริง เข�จึงทุ่มเทกับก�ร
เรียนในห้อง และรู้สึกสนุกกับศ�สตร์แห่งตัวเลข โดยไม่รู้สึกว่�เป็น
วิช�ที่ย�กลำ�บ�กเหมือนเด็กๆ หล�ยคน “เวลาแก้ปัญหาได้ ก็จะมี
แรงบันดาลใจ เป็นแรงผลักไปข้างหน้า ให้อยากรู้มากขึ้น เหมือน
เด็กที่เล่นเกม ที่อยากฝ่าด่านต่อไปเรื่อยๆ” ดร.ส�ธิตเปรียบเทียบ
ให้เห็นภ�พ

 คว�มชอบในวิช�คณิตศ�สตร์ของน�ยส�ธิตในวัยเย�ว์ เพ่ิมข้ึน

ต�มระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น กระทั่งได้เข้�เรียนระดับปริญญ�โท-เอก

ที่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษ� อ�จ�รย์

คณิตศ�สตร ์แหง่ มช. ไดช้กันำ�ใหเ้ข�ไดรู้จ้กัทฤษฎจีดุตรงึ และทำ�ให้

เข�ประทบัใจในคณิตศ�สตรแ์ขนงน้ี เข�จึงไดศึ้กษ�ทฤษฎนีีเ้รือ่ยม�

เกี่ยวกับทฤษฎีจุดตรึง (Fixed Point Theory) ซึ่งเป็นศ�สตร์ผสม
ผส�นระหว่�งส�ข�คณิตวิเคร�ะห์และเรข�คณิต โดยง�นของ
เข� คือก�รห�ทฤษฎีรองรับปัญห� ซ่ึงเป็นวิธีก�รห�คำ�ตอบ 
โดยนำ�ปัญห�ที่เป็นสมก�รคณิตศ�สตร์อยู่แล้วม�จัดก�ร

ทฤษฎีจุดตรึงคืออะไร
 เป็นท่ีทร�บกันดีว่� ปัญห�ในชีวิตประจำ�วันจำ�นวนหนึ่ง
ส�ม�รถห�คำ�ตอบได้เมื่อปรับให้อยู่รูปของสมก�รที่เหม�ะสม       
ซึ่งคำ�ตอบของสมก�รนั้นอ�จเป็นอุณหภูมิที่เหม�ะสมในก�รเพ�ะ
เลี้ยงเชื้อ จำ�นวนก�รผลิตที่ทำ�ให้ได้กำ�ไรสูงสุด หรือวิธีก�รขนส่งที่
ทำ�ใหป้ระหยดัตน้ทนุทีส่ดุ เปน็ตน้ อย�่งไรกต็�ม บอ่ยครัง้ทีส่มก�ร
ที่ปรับรูปม�แล้วมีคว�มซับซ้อนและระเบียบวิธีเดิมที่มีอยู่ไม่เพียง
พอที่จะใช้ในก�รห�คำ�ตอบทฤษฎีจุดตรึงจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
ก�รแก้ปัญห�สมก�รที่ซับซ้อนได้ ในปัจจุบันมีนักวิจัยจำ�นวนม�ก
พย�ย�มพัฒน�และศึกษ�ง�นวิจัยในทฤษฎีจุดตรึงเพื่อให้ได้องค์
คว�มรู้ใหม่ๆ เพื่อขย�ยขอบเขตและลดข้อจำ�กัดของผลง�นเดิมให้
ส�ม�รถประยุกต์ใช้ในสถ�นก�รณ์ที่ซับซ้อนม�กขึ้น

ตัวอย่างของทฤษฎีจุดตรึงในระดับพื้นฐาน
 ห้องเรียนห้องหนึ่ง มีนักเรียน 35 คน นักเรียนในห้องนั้น
ชอบภ�ษ�ญี่ปุ่น 24 คนชอบคำ�นวณ 18 คน และไม่ชอบทั้งสอง
วิช� 4 คน มีนักเรียนกี่คนที่ชอบทั้ง 2 วิช�
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24-X 18-XX

Answer
 Assoc. Prof. Dr. Satit explained that this kind of 
problem is under the category of Set. He continued to say 
that the number of students who liked both subjects was 
substituted by x, the number of students who (only) liked 
Japanese was substituted by 24-x, the number of students 
who only liked mathematics was substituted by 18-x. 
The numbers of students both liking and not liking both 
subjects was 35 students, which was the total number 
of students in the class and could be substituted by the 
equation: 

 Students who liked Japanese + students who 
liked mathematics + students who liked both subjects + 
students who did not like any of the two subjects = 35
              

(24-x) + (18-x) + x + 4 = 35            
46 - x = 35 

x = 11

This fi gure illustrates the Set of 35 students. The pink 
circle stands for the number of students who liked 

Japanese, the yellow one stands for the students who liked 
mathematics, and the blue circle stands for the students 
who did not like both subjects.

เฉลย 
   

 ผศ.ดร.ส�ธิต อธิบ�ยว่� โจทย์ดังกล่�วเป็นปัญห�ในเรื่อง
เซต (Set) และอธบิ�ยว�่นกัเรยีนทีช่อบทัง้สองวชิ� แทนดว้ย x คน, 
นักเรียนที่ชอบ(เฉพ�ะ)ภ�ษ�ญี่ปุ่น แทนด้วย 24-x คน,นักเรียนที่
ชอบ(เฉพ�ะ)คำ�นวณ แทนด้วย 18-x คน เมื่อนำ�จำ�นวนนักเรียน
ทั้งที่ชอบและไม่ชอบทั้งสองวิช�ม�รวมกันจะได้เท่�กับ 35 คน            
ซึ่งเป็นจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด แทนค่�ด้วยสมก�รได้

 นักเรียนที่ชอบภ�ษ�ญี่ปุ่น + นักเรียนที่ชอบคำ�นวณ + 
นักเรียนที่ชอบทั้งสองวิช� + นักเรียนที่ไม่ชอบทั้งสองวิช� = 35

    (24-x) + (18-x) + x + 4 = 35 

46 - x = 35 

x = 11

 แผนภ�พแทนเซตของนักเรียน 35 คน โดยวงกลมสีชมพู
แทนจำ�นวนนกัเรียนทีช่อบภ�ษ�ญีปุ่น่ สีเหลืองแทนจำ�นวนนกัเรียน
ที่ชอบคำ�นวณ และสีฟ้�แทนจำ�นวนนักเรียนที่ไม่ชอบทั้งสองวิช�

Assoc. Prof. Dr. Satit continued to explain that this problem 
is a basic example of the Fixed Point Theory which he 

was studying and researched. The theory enables solution 
by managing the problem in the form of a mathematical 
equation. Even though the mathematical problem contains 
the content of Set, when there is an equation, a fi xed point is 
always involved. He also mentioned that fi nding a solution 
to an equation is related to the Fixed Point Theory

 ทั้งนี้ ผศ.ดร.ส�ธิต อธิบ�ยด้วยว่� โจทย์นี้เป็นตัวอย่�งพื้น
ฐ�นของทฤษฎีจุดตรึง (fi x point theory) ซึ่งเข�ศึกษ�และวิจัยอยู่ 
โดยทฤษฎีดังกล�่วเป็นวธิกี�รห�คำ�ตอบด้วยก�รจดัก�รปัญห�ท่ีเปน็
สมก�รคณิตศ�สตร์ ซึ่งแม้คำ�ถ�มท�งคณิตศ�สตร์นี้จะเป็นเนื้อห�
เกีย่วกบัเซต แตเ่มือ่เกดิสมก�รขึน้กจ็ะมเีร่ืองจดุตรงึเข�้ม�เกีย่วข้อง 
และกล�่วอกีว�่ ก�รห�คำ�ตอบของสมก�ร คอืเรือ่งของทฤษฎจีดุตรงึ
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“Everyone can learn mathematics 
but at different speed. If one cannot 
fi nd a solution, it doesn’t mean that 

she/he cannot think.” 

 The outstanding research studies 
during his work at Khon Kaen University 
(2003-2014)
 After graduation, Dr. Satit worked full-time at the 
Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Khon 
Kaen University. In 2006, Dr. Satit was granted a research 
and development scholarship for young lecturers by the 
Offi ce of the Higher Education Commission (OHEC) and 
the Offi ce of Thailand Research Fund (TRF). His seven 
articles were published under this project related to the 
convergences of fi xed point iteration schemes in Banach 
spaces. Besides the above research theme, Dr. Satit is 
also interested in fi nding suffi cient condition for the fi xed 
point property of Banach spaces. A number of his studies 
that have been published were conducted with renowned 
mathematicians including Professor Antonio Jimenez-
Melado, Professor Enrique Llorens-Fuster (Spain), Professor 
Ji Gao (USA), Professor Emanuele Casini, and Professor 

“ทุกคนเรียนคณิตศาสตรได แตเรียนได

ดวยความเร็วไมเทากัน คิดไมออก 

ไมใช คิดไมได” 

ผลงานวิจัยเด่นในช่วงปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น              
(พ.ศ.2546-2557)
 หลงัจ�กสำ�เรจ็ก�รศกึษ� ดร.ส�ธติ ไดเ้ร่ิมทำ�ง�นเปน็อ�จ�รย์
ประจำ�ภ�ควชิ�คณติศ�สตร ์คณะวทิย�ศ�สตรม์ห�วทิย�ลยัขอนแก่น 
ในปี พ.ศ. 2549 ดร.ส�ธิต ได้รับทุนพัฒน�ศักยภ�พในก�รทำ�ง�น
วจิยัของอ�จ�รยร์ุน่ใหมจ่�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ� 
(สกอ.) และสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) มีผลง�น
ตีพิมพ์ในโครงก�รนี้จำ�นวน 7 เรื่องเกี่ยวกับก�รลู่เข้�ของแบบแผน
เวียนบงัเกดิจุดตรงึในปรภิมูบิ�น�ค (Convergences of fi xed point 
iteration schemes in Banach spaces) นอกจ�กแนวท�งวิจัยที่
ได้รับทุนข้�งต้น ดร.ส�ธิต ยังสนใจก�รศึกษ�ห�เงื่อนไขที่เพียงพอ 
(suffi  cient condition) สำ�หรับก�รมีสมบัติจุดตรึง (fi xed point 
property) ของปริภูมิบ�น�ค และมีผลง�นที่ตีพิมพ์จำ�นวนหนึ่งที่
เป็นก�รศึกษ�ร่วมกับนักคณิตศ�สตร์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Professor 
Antonio Jimenez-Melado, Professor Enrique Llorens-Fuster 
(Spain) Professor Ji Gao (USA) Professor Emanuele Casini 
และ Professor Pier Luigi Papini (Italy) นอกจ�กนี้ ดร.ส�ธิตยัง
ได้ศึกษ�ก�รคงสภ�พของสมบัติท�งเรข�คณิตของผลบวกตรงของ
ปริภูมิบ�น�ค (direct sum of Banach spaces) โดยมีผลง�น
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Pier Luigi Papini (Italy). In addition, Dr. Satit performed 
a joint study on the geometrical invariability of direct 
sum of Banach spaces with Professor Patrick N. Dowling 
(USA). The mentioned research work presents a new era 
of the Fixed Point Theory, which covers previous studies 
of other mathematicians. Besides, some of his work is the 
best possible result that has been quoted until today.

 The major research work of Dr. Satit 
Saejung is divided into 3 groups as 
follows: 
 1. Geometric properties and sufficient conditions 
for the fixed point property
 It is known that the normal structure of a space 
has a fixed point property for nonexpansive mapping. 
Nevertheless, testing if a space has normal structure or 
not is a fairly complicated task. Hence, most researchers 
attempt to find sufficient conditions for normal structures 
by quoting various geometric constants which are simpler 
to compute. One of Dr. Satit’s studies gave sufficient 
conditions to the fixed point properties for Banach spaces. 
For instance, for X Banach space, J(X)<1+1/μ(X) results in 
space X having a normal structure with J(X) and μ(X) being 
James’ constant and the coefficient of weak orthogonality 
of X space, respectively. Additionally, the result is the best 
possible result as we were not able to decrease the condition 
from “lesser” to “lesser or equal to” since there is Banach 
X space with J(X)=1+1/μ(X), where such space does not 
have a normal structure.

 2. Geometry of direct sums of Banach spaces
 Since there are numerous geometric properties, 
differentiation of these properties is a topic of great interest. 
Dr. Satit’s research work answers questions concerning the 
transfer of geometric properties of one space to the direct 
sum. Besides, his work in this direction provided him a 
chance to join renowned foreign mathematicians in research 
studies, one of which is the placing of general implication 
of uniform noncreasiness, conducted with Professor Patrick 
N. Dowling of Miami University in the United States. 

รว่มกบั Professor Patrick N.Dowling (USA) อกีดว้ย ผลง�นวจิยั
ทัง้หมดทีก่ล�่วม�เปน็ก�รนำ�เสนอผลลัพธ์ใหมใ่นทฤษฎีจดุตรงึ และ
ส�ม�รถอธบิ�ยครอบคลมุถงึผลง�นของนกัคณติศ�สตรท์ีไ่ดศ้กึษ�
ม�กอ่นหน�้นอกจ�กนีผ้ลลพัธบ์�งชิน้ยงัเปน็ผลทีด่ทีีส่ดุท่ีเปน็ไปได้ 
(best possible result) และถูกนำ�ไปใช้อ้�งอิงอีกด้วย

ผลงานวิจัยหลักของ ดร.สาธิต แซ่จึง แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มดังนี้
 1. สมบตัทิางเรขาคณติตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็เงือ่นไขเพยีงพอสำาหรบั
สมบตัจิดุตรงึ(Geometric properties sufficient conditions for 
the fixed point property)
 เปน็ทีท่ร�บกนัว�่ปริภมูมิโีครงสร�้งปกต ิ(normal structure) 
จะมสีมบตัจิดุตรงึสำ�หรบัก�รสง่แบบไมข่ย�ย (nonexpansive map-
ping) อย�่งไรกต็�ม ก�รตรวจสอบว�่ปรภิมิูหนึง่ๆ มโีครงสร�้งปกติ
หรือไม่นั้นเป็นง�นที่ยุ่งย�กม�ก นักวิจัยจำ�นวนม�กจึงพย�ย�มห�
เงื่อนไขที่เพียงพอสำ�หรับก�รมีโครงสร้�งปกติโดยอ�ศัยก�รอ้�งอิง
กับค่�คงที่ท�งเรข�คณิต (geometric constant) ต่�งๆ ซึ่งคำ�นวณ
ไดง้�่ยกว�่ ผลงานวจิยัหนึง่ของ ดร.สาธติ ไดใ้หเ้งือ่นไขทีเ่พยีงพอสำาหรบั
สมบตัจิดุตรงึของปรภิมูบิานาค ยกตวัอย่างเชน่ สำาหรบัปริภมิูบานาค X 
ซึ่ง  J(X)<1+1/μ(X) จะได้ว่า ปริภูมิ X มีโครงสร้างปกติ โดยที่ J(X) 
และ μ(X) เป็นคา่คงท่ีของเจมส ์(James’ constant) และสมัประสทิธ์ิ
การตัง้ฉากแบบออ่น (the coefficient of weak orthogonality) ของ
ปรภิมู ิX ตามลำาดับ นอกจากนีผ้ลลพัธด์งักลา่วยงัเป็นผลทีด่ทีีส่ดุทีเ่ป็น

ไปได้ (best possible result) ในแง่ที่ว่า เราไม่สามารถลดเงื่อนไขจาก
น้อยกว่า” เป็น “น้อยกว่าหรือเท่ากับ”เพราะว่ามีปริภูมิบานาค X ซึ่ง 
J(X)=1+1/μ(X) แต่ปริภูมิดังกล่าวไม่มีโครงสร้างปกติ

 2. เรขาคณิตของผลบวกตรงของปริภูมิบานาค
(Geometry of direct sums of Banach spaces)
 เนื่องจ�กสมบัติท�งเรข�คณิตมีอยู่เป็นจำ�นวนม�ก ก�ร
จำ�แนกคว�มแตกต่�งของบรรด�สมบัติเหล่�นี้เป็นเร่ืองที่น่�สนใจ
ม�กผลง�นวิจัยของด ร.ส�ธิต ได้ตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รถ่�ยทอด
ของสมบัติท�งเรข�คณิตของปริภูมิหน่ึงไปยังผลบวกตรง นอกจ�กน้ี
ผลง�นในทศิท�งน้ียงัไดเ้ปดิโอก�สใหไ้ดร้ว่มทำ�วจิยักบันกัคณติศ�สตร์
ช�วต่�งประเทศที่มี ชื่อเสียงอีกด้วย ผลง�นหนึ่งในด้�นนี้ เช่น ก�ร
ว�งนัยท่ัวไปของก�รไม่มีรอยพับแบบเอกรูป (uniform noncreasiness) 
ซึ่งได้ร่วมทำ�วิจัยกับ Professor Patrick N. Dowling จ�ก Miami 
University ประเทศสหรัฐอเมริก�
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 3. Iterative methods for nonlinear operators
 In addition to his studies on existence of equation 
solutions, fi nding methods to estimate the answer using 
iterative process is still a research approach continuously 
being developed to date. The results of the work in this 
respect are determination of general implications of previous 
work. The truth can be proved under weaker conditions. 
Moreover, this presents a new perspective for many types 
of problems in a simpler and more convenient pattern for 
conclusion drawing.  

  The above-mentioned research studies have led   
Dr. Satit to be accepted in the mathematics fi eld. He is hon-
ored and regarded as a reliable person to join the editorials 
of international journals such as Fixed Point Theory and 
Applications, Abstract and Applied Analysis, Linear and 
Nonlinear Analysis, Bulletin of Mathematical Analysis and 
Applications, etc. He has been invited as a reviewer of the 
Mathematical Reviews (The American Mathematical Society) 
and Zentralblatt MATH (The European Mathematical Society). 
He is a qualifi ed referee who regularly evaluates articles in 
the American Mathematics Monthly, Journal of Mathematical 
Analysis and Applications, Mathematical Inequalities and  
Applications, Journal of Inequalities and Applications, Journal 
of Optimization Theory and Applications, Applied Math-
ematics and Computation, Applied Mathematics Letters, etc.

 3. ระเบียบวิธีทำาซ้ำาสำาหรับตัวดำาเนินการแบบไม่
เชิงเส้น (Iterative methods for nonlinear operators)
 นอกจ�กก�รศึกษ�ถึงก�รมีอยู่ของคำ�ตอบของสมก�ร ก�ร
คดิคน้ห�ระเบยีบวธิใีนก�รประม�ณคำ�ตอบดว้ยกระบวนก�รทำ�ซ้ำ�
ยังเป็นแนวท�งวิจัยที่มีก�รพัฒน�กันม�อย่�งต่อเนื่อง ผลง�นใน
ด�้นนีเ้ปน็ก�รว�งนยัทัว่ไปของผลง�นทีไ่ดม้กี�รคดิคน้ม�แลว้ และ
ยงัส�ม�รถพิสจูนไ์ดว้�่เปน็จรงิภ�ยใตเ้งือ่นไขทีอ่อ่นกว�่เดมิอกีดว้ย 
นอกจ�กนีย้งัเปน็ก�รนำ�เสนอมมุมองใหมข่องปญัห�แบบต�่งๆ ใน
รูปแบบทีง่�่ยขึน้และสะดวกในก�รสรุปทฤษฎบีทก�รลูเ่ข�้แบบต�่งๆ 
อีกด้วย

 จ�กผลง�นวจิยัข�้งตน้ ทำ�ให ้ดร.ส�ธติ ไดร้บัก�รยอมรบัใน
วงวิช�ก�รในส�ข�คณิตศ�สตร์ โดยได้รับเกียรติและคว�มไว้ว�งใจ
ให้เข้�ร่วมในกองบรรณ�ธิก�รของว�รส�รวิช�ก�รน�น�ช�ติ เช่น 
Fixed Point Theory and Applications, Abstract and Ap-
plied Analysis, Linear and Nonlinear Analysis, Bulletin of 
Mathematical Analysis and Applications เป็นต้น อีกทั้งได้รับ
เชิญเป็นผู้ปริทัศน์ (reviewer) ของ Mathematical Reviews (The 
American Mathematical Society) และ Zentralblatt MATH (The 
European Mathematical Society)และยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่�น
ประเมินบทคว�มวิช�ก�ร (referee) ให้กับว�รส�รต่�งๆ อย่�ง
สม่ำ�เสมอ เช่น American Mathematics Monthly, Journal of 
Mathematical Analysis and Applications, Mathematical Inequalities 
and Applications, Journal of Inequalities and Applications, 
Journal of Optimization Theory and Applications, Applied 
Mathematics and Computation, Applied Mathematics Letters 
เป็นต้น
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 Moreover, Dr. Satit is frequently invited as a guest 
speaker at international conferences with over 60 of his 
articles published in the international journals in mathematics 
and applied mathematics under the ISI databases with high 
impact factors.  

 Prizes and joined activities:
 y Prize for the new scientist from the Thailand 

Scientific Promotion Foundation under the Royal 
Patronage, 2008

 y 2008 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand 
(Mathematics field) from the National Research 
Committee and TWAS (Academy of Sciences for 
the Developing World)

 y Prize for outstanding new researcher TRF – OHEC, 
2008

 y TWAS Young Affiliate 2011-2015 from TWAS 
Regional Office for East and South-East Asia 
and the Pacific (TWAS-ROESEAP)Silver Prize 
for researchers of Khon Kaen University, 2011

 นอกจ�กนั้น ดร.ส�ธิต ยังได้รับเชิญเป็นวิทย�กรบรรย�ย
ในง�นประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติอย่�งสม่ำ�เสมอ มีบทคว�ม
วิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติทั้งในส�ข�วิช�
คณิตศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ประยุกต์ ไม่น้อยกว่� 60 เรื่องในฐ�น
ข้อมูลISI และมีค่� impact factor

 
 รางวัลและกิจกรรมที่มีส่วนร่วม

 y ร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นใหม ่จ�กมลูนิธิส่งเสริมวทิย�ศ�สตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ประจำ�ปี 2551

 y ร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์รุ่นเย�ว์ ส�ข�วิช�คณิตศ�สตร์ 2008 
TWAS Prize for Young Scientists in Thailand จ�กสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) กับ TWAS (Academy of 
Sciences for the Developing World)

 y ร�งวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สกว.-สกอ. ประจำ�ปี 2551
 y TWAS Young Affiliate 2011-2015 from TWAS Regional 

Office for East and South-East Asia and the Pacific 
(TWAS-ROESEAP)

 y ร�งวัลนักวิจัยระดับเงิน มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ประจำ�ปี พ.ศ. 
2554
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