
 โครงการประชุมเชิงปฏิบตักิาร 
เร่ือง  “เทคนิคการใชโปรแกรม Sketchpad สําหรับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา” 
 

1.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากทีภ่าควิชาคณิตศาสตรไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Sketchpad  ชวยในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร”  ใหแกครู-อาจารยระดบัมัธยมศึกษาโดยมี

โรงเรียนที่สนใจสงบุคลากรเขารวมประชมุเปนจํานวนมาก ซ่ึงภาควิชาคณิตศาสตรไดดําเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาแลว 6 คร้ัง แตไมสามารถรองรับผูที่สนใจเขารวมประชุมไดทั้งหมด   
 ดังนั้นเพื่อเปนการขยายโอกาสใหครู-อาจารย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

ภาคเหนือไดมโีอกาสฝกปฏิบัติการการใชโปรแกรม Sketchpad เพื่อนําไปพัฒนาความรูทักษะในการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา  โดยมุงเนนการพัฒนาการคดิเชิงคณิตศาสตรแก
ผูเรียน   ตลอดจนมีทักษะในการใช ICT  ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ภาควิชาคณิตศาสตรจึงได
กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง  “เทคนิคการใชโปรแกรม Sketchpad สําหรับการจัดการเรยีนการ

สอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา” ขึ้น ในวันที่  24-28  ตุลาคม 2550 
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาอาจารยโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาใหมีความรูและทักษะในการใชโปรแกรม 

สําเร็จรูป Sketchpad  ชวยในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  

2.  เพื่อใหอาจารยสามารถจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.  เพื่อใหอาจารยเกิดแนวคดิในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

4.  ผูเขารวมประชุม 

 อาจารยโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษาภาคเหนือ  จํานวน 50 คน 
 

5.  วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม 

วันที่   24-28  ตุลาคม  2550  ณ ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
 

6.  คาลงทะเบียน 

 คนละ  2,500 บาท 
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7.  วิทยากร 
(1)  อ.ชัยพร    ตั้งทอง   ภาควิชาคณิตศาสตร มช. 

 (2)   รศ.ดร.สรศักดิ ์ ล้ีรัตนาวลี  ภาควิชาคณิตศาสตร มช.  
 (3)   อ.ดร.ธนะศักดิ ์ หมวกทองหลาง  ภาควิชาคณิตศาสตร มช. 

 (4)  อ.อติชาต  เกตตะพันธุ  ภาควิชาคณิตศาสตร มช. 

 (5)  อ.ดร.สมภพ  มูลชัย   ภาควิชาคณิตศาสตร มช. 

8.  ผูควบคุมทางปฏิบัติการ 
 (1)  อ.ดร.นท ี  ทองศิริ   ภาควิชาคณิตศาสตร มช. 
 (2)  คุณนิพนธ  กิตติปภัสสร  ภาควิชาคณิตศาสตร มช. 

 (3)  คุณอํานาจ  ริมพนัสสัก  ภาควิชาคณิตศาสตร มช. 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครู-อาจารยโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาไดมคีวามรู ทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรปู  

Sketchpad  ในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศกึษา  

2. ครู-อาจารยสามารถจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.   ครู-อาจารยเกิดแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 10.  กําหนดการ 

วัน เดือน ป เวลา เนื้อหา วิทยากร 
       24 ตุลาคม 2550 08.30-10.00 น. นําสูบทเรียน รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี 

 10.00-10.30 น. พัก อาหารวาง  

 10.30-12.00 น. เครื่องมือกําหนดเองและสราง
แกนสามมิติ 1 

รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี 

 12.00-13.00 น. พัก อาหารกลางวัน  

 13.00-14.30 น. เครื่องมือกําหนดเองและสราง
แกนสามมิติ 1 

อ.ชัยพร  ต้ังทอง 

 14.30-15.00 น. พัก อาหารวาง  

 15.00-17.00 น. ปฏิบัติการ 1   กลุมที่ 1 :  อ.ชัยพร  ต้ังทอง 

                  นายนิพนธ  กิตติปภัสสร 

กลุมที่ 2: รศ.ดร.สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี 

                นายอํานาจ  ริมพนัสสัก 

      25 ตุลาคม  2550 08.30-10.00 น. ลงจุดในระบบแกนสามมิติ อ.ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง 

 10.00-10.30 น. พัก อาหารวาง  

 10.30-12.00 น. การสรางรูปทรงสามมิติ อ.ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง 

 12.00-13.00 น. พัก อาหารกลางวัน  

 13.00-14.30 น. การสรางเวกเตอรในระบบสาม อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 
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มิติ 

 14.30-15.00 น. พัก อาหารวาง  

 15.00-17.00 น. ปฏิบัติการ 2 กลุมที่ 1 : อ.ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง 

                นายนิพนธ  กิตติปภัสสร 

กลุมที่ 2 :  อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

                  นายอํานาจ  ริมพนัสสัก 

 

 

 

 

 

      26 ตุลาคม  2550 08.30-10.00 น. เครื่องมือกําหนดเอง เขียน
กราฟในแตละระนาบ 

อ.อติชาต  เกตตะพันธุ 

 10.00-10.30 น. พัก อาหารวาง  

 10.30-12.00 น. เครื่องมือกําหนดเองไมกําหนด
โดเมน 

อ.อติชาต  เกตตะพันธุ 

 12.00-13.00 น. พัก อาหารกลางวัน  

 13.00-14.30 น. เครื่องมือกําหนดเอง กําหนด
โดเมน 

อ.ชัยพร  ต้ังทอง 

 14.30-15.00 น. พัก อาหารวาง  

 15.00-17.00 น. ปฏิบัติการ 3 กลุมที่ 1 :  อ.ดร.นที  ทองศิริ 

                  นายนิพนธ  กิตติปภัสสร 

กลุมที่ 2  :  อ.ชัยพร  ต้ังทอง 

                  นายอํานาจ  ริมพนัสสัก 

27  ตุลาคม  2550 08.30-10.00 น. กรอบหนาตางยอยแสดงกราฟ อ.ชัยพร  ต้ังทอง 

 10.00-10.30 น. พัก อาหารวาง  

 10.30-12.00 น. เครื่องมือกําหนดเองลงจุดใน
หนาตางยอย 

อ.ชัยพร  ต้ังทอง  

 12.00-13.00 น. พัก อาหารกลางวัน  

 13.00-14.30 น. เครื่องมือกําหนดเองเขียนกราฟ
ในหนาตางยอย (ตอ) 

อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

 14.30-15.00 น. พัก อาหารวาง  

 15.00-17.00 น. ปฏิบัติการ 4 กลุมที่ 1   อ.ชัยพร  ต้ังทอง 

                นายนิพนธ  กิตติปภัสสร 

กลุมที่ 2  อ.ดร.สมภพ  มูลชัย 

               นายอํานาจ  ริมพนัสสัก 

      28 ตุลาคม  2550 08.30-10.00 น. การลงสีในความเคลื่อนไหว รศ.ดร.สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี 
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 10.00-10.30 น. พัก อาหารวาง  

 10.30-12.00 น. การลงสีในรูปเรขาคณิตสองมิติ
ที่เคลื่อนไหว 

อ.อติชาต  เกตตะพันธุ 

 12.00-13.00 น. พัก อาหารกลางวัน  

 13.00-14.30 น. การลงสีในรูปเรขาคณิตสามมิติ อ.ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง 

 14.30-15.00 น. พัก อาหารวาง  

 15.00-17.00 น. ปฏิบัติการ 5  กลุมที่ 1  อ.อติชาต  เกตตะพันธุ 
              อ.ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง 

กลุมที่ 2  รศ.ดร.สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี 
               อ.ชัยพร  ต้ังทอง  
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