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ductivity ได้ม

ต์ไทย ได้นําเอา
านที่เข้าฝึกอบ

วัดลําปาง 

ะจะต้องให้การ
ที่ไม่ทั่วถึง จะเ
รูในโรงเรียนอ

งค์ความรู้ทาง
งวิทยาศาสตร์
ต จึงมีความจ
ความรู้ได้ง่ายแ

ความรู้ความเ
รู้ดังกล่าวไปแ

ประเด็นทางด้า
าการศึกษา แ

พัฒนาการเรีย
ทั้งผู้เรียนและ

ป็นโรงเรียน
ซึมไปใช้เป็น
งองค์ความรู้ 
ผ่น โครงงาน
รู้ดังกล่าวยัง

ารสอนแบบ
ษณ์นักเรียนที
ปัจจุบันมีรายร
ดสร้างสรรค์ใน
มากกว่าผู้อ่ืน   

าทฤษฎีคอนสต
บรมเพิ่มขึ้นร้อ

รดูแลนักเรียน
เกิดปัญหาตาม
อาชีวะ เพื่อให

งวิทยาศาสตร
ร์ของชุมชนทํา
จําเป็นที่จะจั
และมีต้นทุนตํ

เช่ียวชาญเดิม
แลกเปลี่ยนเรี
านการศึกษา 
นวทางการดํา

ยนการสอนที่ยึ
ะผู้สอนมีการส

ที่ผ่านกระบวน
รับจากเงินเดือ
นการทํางาน 

ตรัคช่ันนิสซึ่ม
ยละ 25 

นในวัยรุ่นซึ่งเป็
มมามากมาย 
ห้มีการดูแลนั

ร์มีความจําเป็
าได้ยากและมี
ัดต้ังศูนย์วิทย
ตํ่า  

ทางด้านการศึ
ยนรู้กับวุฒิอา
จะเป็นประโย
าเนินงานและ

ยึดผู้เรียนเป็นศ
สร้างองค์ความ

นการคอน
อนประจํา
สามารถ

ไปใช้ โดย

ป็นวัยที่จะ
ทั้งยาเสพ

นักเรียนได้

ป็นในการ
มีต้นทุนสูง 
ยาศาสตร์

ศึกษาของ
าสาฯกลุ่ม
ยชน์อย่าง
ะการสร้าง

ศูนย์กลาง
มรู้ร่วมกัน



  

อย่างเป็น
สอนของป

นระบบ หากมี
ประเทศไทยใน

........

มีการขยายผลไ
นภาพรวมได้   

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

ไปในชุมชนหรื

...........................................
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รือโรงเรียนที่มี

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

มีความสนใจ 

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

จะทําให้เกิดก

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

การพัฒนาการ

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

รเรียนการ


