โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
1. ชื่อโครงการ

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “Math Spectacle Show”

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

3. ระยะเวลาดําเนินการ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 ระหวางเวลา 13.00-16.00 น.

4. สถานที่

หองประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

5. หลักการและเหตุผล
ดวยในชวงเดือนมีนาคม 2553 ศาสตราจารยจิน อะกิยะมะ นักคณิตศาสตรชาวญี่ปุนและเปน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยโตโก กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน มาเปนแขกของสมาคม
คณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และเขารวมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร ครั้งที่ 15
ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ซึ่งภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะเปนเจาภาพจัดการประชุม ศาสตราจารยจิน อะกิยะมะ เปนผูที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกในการพัฒนาสื่อการสอนทางคณิตศาสตร มีผลงานมากมายในดานเรขาคณิตวิยุต ทฤษฎีกราฟ
and
และคณิต ศาสตร ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง เป นบรรณาธิ ก ารบริ ห ารของวารสารวิช าการระดับ นานาชาติ “Graphs
Combinatorics” ทานมีรายการผานโทรทัศนในประเทศญี่ปุน เกี่ยวกับการแนะนําแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร
มากมายที่สื่อความรูไดเสมือนจริง สามารถควบคุมการเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนรูปได ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดเขาใจ
และไดรับความรูไปพรอมกับความสนุกสนาน
ในโอกาสที่ทานศาสตราจารยจิน อะกิยะมะ มาเยือนประเทศไทย คณะวิทยาศาสตรประยุกต โดย
ความรวมมือจาก รองศาสตราจารย ดร.วนิดา เหมะกุล ประธานศูนยสงเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตร และสมาคม
คณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดใหบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร
ประยุกต บุคลากรของมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ทั่วไปได
รวมรับความรูและชมการสาธิตการทดลองเชิงคณิตศาสตร จึงจัดการบรรยายวิชาการทางคณิตศาสตร หัวขอ
“Math Spectacle Show” ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 ระหวาง เวลา 13.00-16.00 น. การจัดบรรยายวิชาการทาง
คณิตศาสตรครั้งนี้ นอกจากจะเปนการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรประยุกตแลวถือเปนการบริการวิชาการ
แกบุคคลที่สนใจทั่วไปโดยไมเก็บคาใชจาย

6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหบริการวิชาการ โดยเปดโอกาสใหผูที่สนใจทั่วไป ไดพบปะผูมีชื่อเสียงในวงการ
วิ ช าการคณิ ต ศาสตร ระดั บ โลก และรั บ ความรู ท างวิ ช าการจากการบรรยายวิ ชาการและสาธิ ต การทดลองเชิ ง
คณิตศาสตร
6.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรประยุกต
7. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรประยุกต ครู-อาจารยโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนในเครือขายความ
ดูแลของคณะวิทยาศาสตรประยุกต ครู-อาจารยจากโรงเรียนในชุมชนใกลเคียง ครู-อาจารย นักเรียน นักศึกษา
ที่สนใจทั่วไป และเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน จํานวนประมาณ 250 คน
8. คาใชจาย
ไมเสียคาใชจาย
9. วิทยากร
ศาสตราจารยจนิ อะกิยะมะ
สถาบันวิจัยการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยโตโก
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมโครงการทั้งที่เปนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรประยุกตและบุคคลภายนอกไดรับ
ความรูทางดานวิชาการ มีความตื่นตัวทางดานการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการสอนคณิตศาสตรจากการ
ทดลองสาธิต มีความรักในคณิตศาสตร และการพบปะกับผูอยูในวงการเดียวกันจะนําไปสูการรวมมือทางวิชาการ
ในอนาคต

กําหนดการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Math Spectacle Show”
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หองประชุมเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553
12.00 – 12.45 น.
ลงทะเบียน
12.45 – 13.00 น.
พิธีเปดการบรรยายโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต
รองศาสตราจารยวิชัย สุรเชิดเกียรติ
13.00 – 16.00 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง Math Spectacle Show โดย Prof. Jin Akiyama
ในหัวขอตอไปนี้
1. รูปที่มีความกวางคงที่และการประยุกต
2. ความสัมพันธของคณิตศาสตรและดนตรี
3. แผนซีดีและรหัสที่แกไขความผิดพลาดได
4. การประยุกตของภาคตัดกรวย เชน การสรางจานดาวเทียม
การตมน้ําพลังแสงอาทิตย
5. พื้นที่และปริมาตรของรูปเรขาคณิตตางๆ
6. แถบเมอบิอุสและหัวใจสองดวง
7. การปูพื้นดวยกระเบื้องที่สมภาคกัน
หมายเหตุ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 – 14.45 น.
ประวัติของผูบ รรยาย
Prof. Jin Akiyama เปนนักคณิตศาสตรชาวญี่ปุนและเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยการพัฒนา
การศึกษา มหาวิทยาลัยโตไก กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ทานมีผลงานมากมายในดานเรขาคณิตวิยุต (discrete
geometry) ทฤษฎีกราฟ และคณิตศาสตรศึกษา อีกทั้งเปนบรรณาธิการบริหารของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
“Graphs and Combinatorics” ทานมีรายการทีวีทางชอง NHK เพื่อแนะนําแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรมากมายที่
สามารถทั้งเลน ควบคุมใหเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนรูปได ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดเขาใจและไดรับความรูคณิตศาสตร
ไปพรอมๆ กับความสนุกสนาน ทานไดสรางพิพิธภัณฑที่มีชีวิตเพื่อแสดงแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรเหลานั้นพรอม
เจาหนาที่แนะนําสาธิตการใชทั้งแบบสดและผานสื่อตางๆ ใหผูสนใจเขาชมฟรีที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน

ใบสมัครเขารวมโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
เรื่อง “Math Spectacle Show”
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองเบญจรัตน อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………........
สาขาวิชาที่จบการศึกษา………………………………………………………………………………………………
หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………………….
แขวง…………………………………………….…….เขต…………………………………………….……………
จังหวัด………………………………………….รหัสไปรษณีย…
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โทรศัพท………………………………………………โทรศัพทเคลื่อนที่…………………………………………..
โทรสาร………………………………………..E - mail address: ……………………………………..……………
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-: กรุณาสงใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0-2 587-8259 :ภายในวันจันทรที่ 1 มีนาคม 2553
ลงชื่อผูสมัคร…………………………………………………………..
……………………/……….………../…………………..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝายประสานงาน
โทร. 0-2 5878249 หรือ 0-2 9132500-24 ตอ 4206 และ 4207

