
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค วิธีการชําระคาลงทะเบียน 

         ชําระลวงหนาโดยธนาณัติ สั่งจาย คุณธีรดา  รุจิกัณหะ  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เลขที่ 50              

ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900   

เรื่อง การใชโปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad 

(GSP) ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
    การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมมี

ความสามารถในการ 
 

      
1. ใชโปรแกรม GSP เบื้องตนได 

     1รุนที่ 1 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2550    จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร ไดระบุรูปแบบการจัดการเรียนรูไวหลายรูปแบบ

เพื่อจัดใหเหมาะกับผูเรียน พรอมยังเนนการใชความรูคณิตศาสตร

และเทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ โปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad (GSP) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปคณิตศาสตรที่

หลายประเทศใหการยกยองวาเปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการ

นํามาใชประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร โดยเนนรูปแบบ

การเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง สืบเสาะสังเกต 

สรางขอความคาดการณดวยตนเอง อันเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่ง

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร นอกจากนี้ดวยความสามารถของ

โปรแกรมที่มีลักษณะเปนแบบพลวัต (Dynamic) ผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดอยางอิสระสามารถทดลองและทําซ้ํา เพื่อตรวจสอบความ

เขาใจ ขอสงสัย คาดเดาไดบอยเทาที่ตองการ 

2. ประยุกตใชโปรแกรม GSP ในการสรางสื่อการเรียน

การสอนคณิตศาสตรในระดับชวงชั้นที่ 2- 3 ไดอยาง

เหมาะสม 

รุนที่ 2 ภายในวันที่  5 ตุลาคม 2550      2

 3(จํากัดรุนละไมเกิน 25 คน ไมรับลงทะเบียนวันอบรม) 

      

        
 

ธนาณัติดวนพิเศษ  สั่งจายในนาม  คุณธีรดา  รุจิกัณหะ   

เพื่อรับเงิน  ณ  ที่ทําการไปรษณียเกษตรศาสตร  10903  

กลุมเปาหมาย 

      ครู และบุคลากรทางการสอนคณิตศาสตร  ในระดับชวงชั้นที่ 

 2 -3  รุนละ 25 ค6น        

        ธนาณัติออนไลน   โดยสั่งจายในนาม  คุณธีรดา  รุจิกัณหะ   

เพื่อรับเงิน  ณ  ที่ทําการไปรษณียเกษตรศาสตร  10903  และสง

โทรสารใบเสร็จธนาณัติออนไลนมาที่งานคลังฯ  0294298273 

คาลงทะเบียน  

     คนละ 3,000 บาท รวมอาหารวาง อาหารกลางวันและเอกสาร

ประกอบการฝกอบรม 
     

       
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  คุณสุรีพร  เนตรสวาง  

โทรศัพท (02)942 - 8200 ตอ 1877  หรือโทรสาร (02)579-0346   

        

ชวงเวลาในการอบรม   

       รุนที่ 1 :วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2550 
           โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อใหครูและบุคลากรทางการสอน

คณิตศาสตรไดเรียนรูการใชโปรแกรม GSP และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดอยาง

เหมาะสม ที่จะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายสําคัญใน

การจัดการเรียนการสอน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการเรียนรู 

 

 

 

       รุนที่ 2 :วันที่ 15 – 17  ตุลาคม 2550 

สถานที่ฝกอบรม 

     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรภาควิชาการศึกษา หอง 303 ตึก 3      

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยากร 

            ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ 

            อ.ทรงชัย อักษรคิด 

            อ.วันดี เกษมสุขพิพัฒน  
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ชื่อ – นาามสกลุ ……………………………………………… 

ที่อยู ……………………………………………………………... 

…………

…………

เบอรโทรรศัพท ……………………………………………… 

ระดับชั้นนที่สอน............................................................ 

โรงเรียนน..................................................................... 

 

ประสงคคจะเขาอบรมรุน  

         

         

คาลงทะะเบียนรุนละ 3,0000 บาท (สามพันบาาทถวน) 

 

วิธีการชชาํระคาลงทะเบียยน 

       ธธนาณัติดวนพิเศษษ 

       ธธนาณัติออนไลน        
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 รุนที่ 1 วันที่ 8 –– 10 ตุลาคม 2550  

 รุนที่ 2 วันที่ 15 – 17  ตุลาคม 25550 

 

……………………

……………………

……………… 

……………… 

กําหนดกการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การใชโปรแแกรมThe Geometeer’s Sketchpad (GSSP) 

ในกาารเรียนการสอนคณิณิตศาสตร 

รุนที่ 1: วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2550 และ รุนที่ 2:  วันที่ 15 – 17  ตุลาคม 22550 

 

 

 

 

 

คณณะศึกษาศาสตร  มหหาวิทยาลัยเกษตรศาสสตร 

รุนที่ 2 :วันที่ 15 –– 17  ตุลาคม 25550 

รุนที่ 1 :วันที่  8 –– 10 ตุลาคม 25500 

โครงการอบรมมเชิงปฏิบัติการ 

เวลา 8.300 – 16.30 น. 

จดัดโดย 

www.ed
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