1

บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดไว้ว่า เมื่อผู้เรียนเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนจะต้องมี
ความรู้ทางด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่
จาเป็น เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และสามารถนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีความคิด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ เชื่ อ มโยงความรู้ ต่ า ง ๆ ในคณิ ต ศาสตร์ แ ละน าความรู้ หลั ก การ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
2550 : 6)
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบเคลื่อนไหว
สามารถวิ เคราะห์ สร้ า งข้อ สรุ ป พิ สู จน์ ข้ อสรุ ป จากนามธรรมไปสู่ รู ป ธรรมได้ การเรีย นรู้ และใช้
ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า มี ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจเนื้ อ หา และเรี ย น
คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนานมากขึ้น (พลิน ศรช่วย, 2552 : 4)
นอกจากการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แล้วนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานโดยการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ที่
ใกล้ ตัว ประเพณี และภู มิปั ญ ญาท้องถิ่น เป็นส่ ว นหนึ่ง ที่ ท าให้ นัก เรี ยนมี ความสนใจในการเรีย น
การสอนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ มากขึ้น เกิดจิตสานึกแห่งความรักถิ่นฐาน สืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนต่อไป (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556 : 5) ประกอบกับ
ชัยนาทเป็นจังหวัดภาคกลางตอนบนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้าหลายสายไหลผ่าน เช่น
แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน้อย แม่น้าท่าจีน จึงทาให้เมืองมีความอุดมสมบูรณ์มาก อีกทั้งเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย จึงมีสถานที่สาคัญ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสั่งสมอยู่เป็น จานวนมาก ปัจจุบันชัยนาทมีชื่อเสียงด้านงานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท
งานส้มโอขาวแตงกวา ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
วัดบรมธาตุวรวิหาร เป็นเมืองที่รณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยาน และมีสินค้าหัตถกรรมจักสาน การปั้น
การทอผ้า/เสื่อ การทาเครื่องเบญจรงค์และเซรามิก ที่มีความประณีต รูปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา
โดยฝีมือของชาวบ้านในชุมชน (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท, 2559 : 12)
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทาจึงมีความสนใจที่จะทาโครงงาน สนุกกับ GSP สืบสาน
ประเพณี และภูมิปั ญญาท้องถิ่น มาบูรณาการควบคู่ ไปกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อนาผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
(GSP) มาสร้างลวดลายต่าง ๆ แล้วนามาสร้างสรรค์ลงบนสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์
ที่มีความเป็นพลวัตโดยเชื่อมโยงกับประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2. เพื่อนาผลงานทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้ กับสินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
2. การแปลงทางเรขาคณิต
3. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
4. พาราโบลา
5. ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาท
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) หมายถึง โปรแกรมที่มีความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยสามารถสร้างรูปทรงเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ วัดขนาด
สัดส่วนของเส้นตรง ส่วนโค้ง มุม และพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ดาเนินการแปลงวั ตถุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การหมุน การสะท้อน การเลื่อนขนาน การย่อ/ขยาย การคานวณตัวเลข สร้างภาพเคลื่อนไหว และ
สามารถเขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
2. ผลงานทางคณิตศาสตร์ที่มีความเป็นพลวัต หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการสร้างด้ว ย
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ที่สามารถเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลง
ขนาดได้
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3. ประเพณี หมายถึง แบบแผนในการดาเนินชีวิตที่ดีงามที่ปฏิบัติ ต่อเนื่องกันมาในชุมชน
รวมไปถึงเครื่องแต่งกาย ของใช้ และการแสดงออกในรูปพิธีกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดชัยนาท ประกอบ
ไปด้วย งานมหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท งานส้มโอขาวแตงกวา ประเพณีการแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดบรมธาตุวรวิหาร และชัยนาทเมืองจักรยาน
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ การพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องในการทอผ้าโบราณเนินขาม และการทาเซรามิกของจังหวัดชัยนาท

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) โดยการ
เชื่อมโยงกับประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
2. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
3. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มากขึ้น
4. เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น

