กาหนดการใหม่
Update 25.03.54

กาหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่”
ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย Prof. Masami ISODA และ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2554
07:30 – 08:15 น. ลงทะเบียน
08:15 – 08:30 น. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันทีห่ อ้ งประชุมสายสุร ี จุตกิ ุล คณะศึกษาศาสตร์
08:30 – 09:00 น. พิธเี ปิ ด
- กล่าวรายงาน โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย)
- กล่าวเปิ ด โดย รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศ.นพ.สุทธิพนั ธ์ จิตพิมลมาศ)
09:00 – 09:10 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โดย
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ ์)
09:10 – 09.30 น. ถ่ายภาพร่วมกันเป็ นทีร่ ะลึก
09:30 – 10:40 น. การบรรยาย “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่” โดย Prof. Masami ISODA และ
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ ์
10.40 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 – 12:00 น. การบรรยาย “การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่” โดย Prof. Masami ISODA และ
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ ์ (ต่อ)
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. การบรรยาย “คูม่ อื การใช้หนังสือเรียน (Teaching Guide)” โดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ ์ และ
รศ.เอือ้ จิตร พัฒนจักร
15:00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 18.30 น. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ กิจกรรมการเปิ ดชัน้ เรียนรายปี
18.30 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 น. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ กิจกรรมการเปิ ดชัน้ เรียนรายปี
20.00 – 21.00 น. * การเขียนแผนเพือ่ การสาธิตการสอน (Micro Teaching) เฉพาะผูช้ ่วยวิทยากรและตัวแทนครูผสู้ อน
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.40 น. “การสาธิตการสอน” (Micro Teaching)
09.40 – 10.40 น. อภิปรายเกีย่ วกับ ”การสาธิตการสอน” และ “วิธกี ารศึกษาชัน้ เรียน”
10.40 – 11.00
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. การสรุปเกีย่ วกับการสาธิตการสอน และนาเสนอ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ กิจกรรมการเปิ ดชัน้ เรียนรายปี

15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
16.30 – 18.30 น.
18.30 – 19.30 น.
19.30 – 21.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ กิจกรรมการเปิ ดชัน้ เรียนรายปี
การจัดทากาหนดการรายปี (Year Plan)
พักรับประทานอาหารเย็น
การปรับแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ใช้ในการเปิ ดชัน้ เรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 และ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2554
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การนาเสนอผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการ ประกอบด้วย
1. การนาเสนอผลการดาเนินการของโรงเรียน (7 นาที)
2. การสะท้อนผลโดย ผูอ้ านวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (2 นาที)
ศึกษานิเทศก์ (2 นาที)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน (2 นาที)
ครู (2 นาที)
(จานวน 6 โรงเรียนๆ ละ 15 นาที; โรงเรียนบ้านน้ าแพร่, โรงเรียนบ้านแม่สา, โรงเรียนธงชัยวิทยา,
โรงเรียนชุมบ้านบวกครกน้อย, โรงเรียนบ้านศรียอ้ ย, โรงเรียนบ้านสะเดา)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. การนาเสนอผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ ประกอบด้วย
1. การนาเสนอผลการดาเนินการของโรงเรียน (7 นาที)
2. การสะท้อนผลโดย ผูอ้ านวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (2 นาที)
ศึกษานิเทศก์ (2 นาที)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน (2 นาที)
ครู (2 นาที)
(จานวน 6 โรงเรียนๆ ละ 15 นาที; โรงเรียนอนุ บาลขอนแก่น, โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”,
โรงเรียนบ้านดอนกลาง, โรงเรียนบ้านโพธิ ์, โรงเรียนบ้านคอนสาย, โรงเรียนกุดบากราษฎร์บารุง)
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. นาเสนอกาหนดการรายปี (Year Plan)
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. นาเสนอกาหนดการรายปี (Year Plan)
16.30 – 18.30 น. การสรุปและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ กิจกรรมการเปิ ดชัน้ เรียนรายปี
โดยเน้นแนวทางการพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ (Ways of Developing Mathematical Ideas)
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การบรรยายพิเศษและสรุปผลการดาเนินงานในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554
08.00 – 08.30
ลงทะเบียน
08.30 – 09.20
ชมนิทรรศการโรงเรียนในโครงการฯ 21 โรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
และศูนย์วจิ ยั คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.20 – 09.30
พิธเี ปิ ด
- กล่าวรายงาน โดย ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ ์)
- กล่าวเปิ ดและกล่าวถึงการดาเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ดว้ ยนวัตกรรม
การศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study) และวิธกี ารแบบเปิ ด (Open Approach) ปี 2552-2554
และนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชยั ไตรรัตนศิรชิ ยั )
09.30 – 10.30
การบรรยายพิเศษ “การพัฒนาวิชาชีพครูดว้ ยนวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study)
ในชัน้ เรียนไทย: การพัฒนาคุณภาพชัน้ เรียนและผลกระทบในเชิงนโยบาย” โดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)
10.30 – 11.00
ถ่ายภาพร่วมกันและพักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00
การบรรยายพิเศษ “ชัน้ เรียนทีเ่ น้นกระบวนการแก้ปญั หา: การพัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ย/ เพือ่ ตนเอง
ของนักเรียน (Problem Solving classroom: Developing students who learn mathematics
by/for themselves) โดย Prof. Masami ISODA
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30
การนาเสนอผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ ประกอบด้วย
3. การนาเสนอผลการดาเนินการของโรงเรียน (7 นาที)
4. การสะท้อนผลโดย ผูอ้ านวยการเขตพืน้ ที่การศึกษา (2 นาที)
ศึกษานิเทศก์ (2 นาที)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน (2 นาที)
ครู (2 นาที)
(จานวน 6 โรงเรียนๆ ละ 15 นาที; โรงเรียนบ้านบึงกาฬ, โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
โรงเรียนสนามบิน, โรงเรียนบ้านโนนจันทึก,โรงเรียนตาบลโคกกรวด “ผดุงรัฐประชานุ กลู ”,
โรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่)
14.30 – 14.45
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45
การนาเสนอผลการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการฯ ประกอบด้วย

15.45 – 16.45
16.45 – 17.30
16.45 – 17.45
17.30 – 18.00
18.00 – 22.00

1. การนาเสนอผลการดาเนินการของโรงเรียน (7 นาที)
2. การสะท้อนผลโดย ผูอ้ านวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (2 นาที)
ศึกษานิเทศก์ (2 นาที)
ผูอ้ านวยการโรงเรียน (2 นาที)
ครู (2 นาที)
(จานวน 4 โรงเรียนๆ ละ 15 นาที; โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงเรียนบ้านบึงเนียม
บึงใคร่นุ่น, โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท, โรงเรียนคูคาพิทยาสรรพ์)
การประชุมเพือ่ กาหนดทิศทางการดาเนินงานโครงการฯ ปี การศึกษา 2554
ชมนิทรรศการโรงเรียนในโครงการฯ 22 โรงเรียน (21 โรงเรียนในโครงการฯ และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)) และศูนย์วจิ ยั คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Forum สาหรับผูบ้ ริหารและศึกษานิเทศก์
ลงทะเบียน
Social Activity
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กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (OPEN CLASS) ประจาปีการศึกษา 2553
ในโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554
07.30 – 08:00 น.
08.00 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

10.30 - 11.30 น.
11.30 – 11.50 น.
11.50 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.

ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมสายสุร ี จุตกิ ุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยีย่ มชมนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการฯ 21 โรง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)) และศูนย์วจิ ยั คณิตศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธเี ปิ ด
- ชมวีดทิ ศั น์ผลการดาเนินงานในโครงการฯ
- กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ดร.สุเมธ แย้มนุ่ น)
- กล่าวเปิ ดและมอบนโยบาย โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฯพณฯ ไชยยศ จิรเมธากร)
- ให้ขอ้ เสนอแนะการดาเนินงานในโครงการฯ และมอบนโยบายแก่บุคลากรทางการศึกษา
จากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และโรงเรียนต่างๆ โดย
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ดร.ชินภัทร ภูมริ ตั น)
- กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดีฝา่ ยการคลังและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปรีเปรม์)
ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแขกผูม้ เี กียรติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวร่วมกับเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสายสุร ี จุตกิ ุล เกีย่ วกับการดาเนินโครงการฯ ทีผ่ า่ นมาและ
โครงการใหม่ฯ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแขกผูม้ เี กียรติรว่ มกิจกรรมการเปิ ดชัน้ เรียนและ
การสะท้อนผลชัน้ เรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 1
สะท้อนผลการเปิ ดชัน้ เรียนรวม ณ ห้องประชุมสายสุร ี จุตกิ ุล
พิธปี ิ ด โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รับประทานอาหารกลางวัน

