ประกาศ
เรือ่ ง การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูรอ้ น ปี พ.ศ. 2558
ของ
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. สถานทีอ่ บรม คณะครุ ศาสตร์ (ตึก 3, 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ระยะเวลาการอบรม
24– 26 เมษายน 2558 เวลา 8 : 30 – 16 : 00 น.
3. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ค่ าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท (รวมเอกสารและอาหารกลางวัน)
4. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
4.1 เป็ นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกตลอดชีพของสมาคมคณิตศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชู ปถัมภ์
(ถ้ ายังไม่ เป็ นสมาชิกอนุโลมให้ สมัครมาพร้ อมกับการสมัครเข้ ารับการอบรม)
4.2 เป็ นผูป้ ระสงค์จะสอนคณิ ตศาสตร์ดว้ ยตนเองในระดับใดระดับหนึ่ง
เป็ นผูท้ ี่ประสงค์จะเพิ่มประสบการณ์เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ระดับต่างๆในโรงเรี ยน

5. การรั บสมัคร
5.1 รับสมัครตั้งแต่ วนั ที่ 2 – 27 มีนาคม 2558
ถ้ าท่ านไม่ ได้ รับการตอบรับการสมัครอบรมฯภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 กรุณาติดต่ อไปทีส่ มาคมฯ
5.2 สถานที่รับสมัครยืน่ ใบสมัครและชําระเงินได้ที่สมาคมคณิ ตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตึกมหาวชิรุณหิ ศ ชั้น 9 ห้อง 909/10 ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สมัครด้ วยตนเองตั้งแต่ วนั ที่ 2 –27 มีนาคม 2558 (เว้ นวันหยุดราชการ)
สํ าหรับผู้ทสี่ ่ งธนาณัติ สั่ งจ่ าย ณ ทีท่ าํ การไปรษณีย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (เพียงแห่ งเดียว)
ในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุ พพัดดา ปวนะฤทธิ์
จ่ าหน้ าซอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุ พพัดดา ปวนะฤทธิ์
สมาคมคณิตศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ตู้ ปณ. 2022 ปณฝ. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
กทม.
10332
โทร. 02 – 2527980 โทรสาร 02 – 2527980
www.mathassociation.net
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6. การลงทะเบียน
6.1 วันลงทะเบียน
วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 7 : 00 – 8 : 30 น.
6.2 สถานที่ลงทะเบียน คณะครุ ศาสตร์ ตึก 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ระดับทีจ่ ะเปิ ดการอบรม ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
7.1 ระดับประถมศึกษา
หลักสู ตร
การสอนคณิ ตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้าประชุม
1. มีความรู ้ความเข้าใจทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
2. มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ . . . เกมส่ งเสริ มการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
3. มีความสามารถจัดกิจกรรมทางเรขาคณิ ต ระดับประถมศึกษา
4. มีความรู ้ความเข้าใจทางการทําผลงานเพื่อพัฒนาตน . . . (วิจยั เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ)
เนือ้ หา
1. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์
2. เกมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนเรขาคณิ ต
4. จํานวน ตัวเลขและการดําเนินงาน
5. การวิจยั เพื่อพัฒนาตนเองในทางวิชาการ
6. การวัดผลและประเมินผลแบบรู บิก
วิทยากร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด
2. อาจารย์ ดร.วิชยั เสวกงาม
3. อาจารย์ สุ รัชน์ อินทสังข์
4. อาจารย์ สมเกียรติ เพ็ญทอง
5. อาจารย์ รัชดา ยาตรา
6. อาจารย์ ดร.รุ่ งฟ้ า จันท์จารุ ภรณ์
รับผู้เข้ าอบรม
100 คน
ระยะเวลาอบรม
วันที่ 24 – 26 เมษายน 2558
ผู้อาํ นวยการการอบรม ดร. ฉวีวรรณ กีรติกร
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7.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
การสอนคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสู ตร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม
1. มีความรู ้ความเข้าใจการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มการรู ้คณิ ตศาสตร์
2. มีความรู ้ความเข้าใจคณิ ตศาสตร์เจาะลึกพิธากอรัส
3. มีความรู ้ความเข้าใจการใชัสื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ . . . นําไปใช้
4. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาอังกฤษสําหรับครู คณิ ตศาสตร์ . . . . ใช้ในการเขียนแผนการสอนและคําสัง่ ต่างๆ
5. มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องกลยุทธ์การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
6. มีกิจกรรมสําหรับครู คณิ ตศาสตร์ได้ปฏิบตั ิในระหว่างฟังการบรรยายเป็ นระยะๆ
เนือ้ หา 1.
2.
3.
4.
5.

เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางคณิ ตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาอังกฤษสําหรับครู คณิ ตศาสตร์ ... ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนแผนการสอนและตัวอย่างต่างๆ
ลื่อและแหล่างเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ . . . การนําไปใช้
เจาะลึกพิธากอรัส
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์

วิทยากร
1. อ.ดร. จุฑารัตน์ วิบูลผล
2. อ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปั กษิณ
3. อ.ดร. รตินนั ท์ บุญเคลือบ
4. อ. ดร. วิชยั เสวกงาม
5. ผศ.บุญชัย ภิญโญอนันตพงษ์
6. ผศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกมะภัทรขจร
7. อ.ดร.ศัณสนีย ์ เณรเทียน
รับผู้เข้ าอบรม

300 คน (แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม)

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2558

ผู้อาํ นวยการอบรม

ผศ.ปนิดา ศิริกลุ วิเชฐ
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7.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร

การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดอบรมครูครัง้ นี้ คือ เพื่อให้ผ้เู ข้ารับการอบรม
1. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ แนวคิ ดที่สาํ คัญและแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่ าจะเป็ น สําหรับนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 พร้อมตัวอย่างประกอบการอธิบาย
2. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ แนวคิ ดของการจัดการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์แบบ
Minds - On พร้อมตัวอย่างประกอบการอธิบาย
3. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ แนวคิ ดที่สาํ คัญและแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฟังก์ชนั พร้อมตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย
4. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ แนวคิ ดที่สาํ คัญและแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวย พร้อมตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย
5. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ กลยุทธ์การสอนคณิ ตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และแนวการจัดกิ จกรรมที่เสริ มสร้าง
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ พร้อมตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
6. มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริ ก (Rubric Scoring) และแนวทางการกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนนข้อสอบแสดงวิ ธีทาํ หรือเขียนอธิ บาย พร้อมตัวอย่างประกอบการอธิบาย

หัวข้อและวิ ยากร
1. Teaching Probability for the 21st Century
ั ้ ่ม
วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ ปนนิ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. การจัดการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์แบบ Minds - On
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชยั วงษ์ใหญ่
อาจารย์ ดร. มารุต พัฒผล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ฟังก์ชนั (Functions)
วิทยากร ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เดช บุญประจักษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. ภาคตัดกรวย (Conic Section)
วิทยากร ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เดช บุญประจักษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5. กลยุทธ์การสอนคณิ ตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
วิทยากร
อาจารย์ ดร. รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6.

เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริ ก (Rubric Scoring)

วิทยากร
อาจารย์ ดร. รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับผูเ้ ข้าอบรม ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 260 คน แบ่งเป็ น 2 กลุม่
ระยะเวลาการอบรม วันที่ 24 – 26 เมษายน 2558 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูอ้ าํ นวยการอบรม อาจารย์ ดร. รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์

ใบสมัครอบรมครูคณิตศาสตร์ ภาคฤดูรอ้ น ปี 2558
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เขียนที่…………………………………………………………
วันที่…………………………………………………………..….……
ข้าพเจ้า(ตัวบรรจง)……………………………………………………………………………………………….……
บ้านเลขที่…………………..หมู่ที่……………ซอย……………………………ถนน……………………………………..…...
ตําบล/แขวง…………………………………อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………….……….
รหัสไปรษณี ย…
์ ……………….โทรศัพท์………………………อาชีพปัจจุบนั …………………………………..……………
สถานที่ทาํ งาน………………………………………………………………..ตําบล/แขวง……………………….……………
อําเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………..………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ………….
โทรศัพท์……………………………ข้าพเจ้าเคยสอนชั้น……………………..และคาดว่าจะสอนชั้น……………….……….
ขอสมัครเข้ารับการอบรมครู คณิ ตศาสตร์
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
พร้อมใบสมัครข้าพเจ้าชําระเงินตามรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการอบรมเป็ นเงิน 1,500 บาท

(ตามใบเสร็ จเลขที่……………………………………..)

ค่าลงทะเบียนเป็ นสมาชิกสามัญในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกครั้งแรกเป็ นเงิน 30 บาท และค่าสมาชิกสามัญ ปี 2558
เป็ นเงิน 250 บาท รวม 280 บาท
(ตามใบเสร็ จเลขที่……………….……………………..)
ค่าต่ออายุสมาชิกสามัญ ปี 2558 เป็ นเงิน 250 บาท

(ตามใบเสร็ จเลขที่………………….…………………..)

เป็ นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ เลขที่สมาชิก……………………………..
(ผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการอบรมต้ องเป็ นสมาชิกสามัญตามทีร่ ะบุไว้ ข้างบนนีเ้ ท่ านั้น)

ลงชื่อ…………………………………………………ผูส้ มัคร
(……………………………………………….)

