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คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

อัตราค่าลงทะเบียน (ไม่รวมที่พัก) 390
ดอลล่าร์สหรัฐ (ลงทะเบียนก่อน 24 มีค. 47) 415
ดอลล่าร์สหรัฐ (ลงทะเบียนระหว่าง 25 มีค.- 23
เมย. 47) 440 ดอลล่าร์สหรัฐ (ลงทะเบียนหลัง 23
เมย. 47)
ผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ท่ี http://hicstatistics.org

โกสุม กรีทอง*

การประชุม / สัมมนาวิชาการ
นานาชาติทางด้าน
คณิตศาสตร์ศกึ ษา

2004 Hawaii International The Future of Mathematics
Conference on Statistics, Education
Mathematics and Related Field
หลังจากทีก่ ารประชุมครัง้ ที่ 6 ในปีทผ่ี า่ นมา
ใน Brno, สาธารณรัฐเช็ก ได้ประสบความสำเร็จ
อย่างงดงาม โครงการ The Mathematics
Education into the 21st Century Project
จะจัดการประชุมนานาชาติ "The Future of
Mathematics Education" ครั้งที่ 7 ระหว่าง
วันที่ 26 มิถนุ ายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ณ
รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ "Pod Tezniami" เมือง
Ciechocinek ประเทศโปแลนด์ สำหรับค่าลง
ทะเบียนรวมอาหาร 3 มือ้ และทีพ่ กั คือ 430 ยูโร
(ห้องเดีย่ ว) และ 410 ยูโร (ห้องคู)่
ผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้ที่ http://math.unipa.it/~grim/Ciecho
cinekFirstAnnouncement.pdf

การประชุมนานาชาติ Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and Related Field ประจำปี 2004
ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 และเป็นครั้งแรกที่นำ
คณิตศาสตร์เข้ามารวมเป็นส่วนหนึง่ ของการประชุม
ด้วย จะมีขน้ึ ระหว่างวันที่ 9-12 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547
ณ โรงแรม Sheraton Waikiki ในโฮโนลูลู มลรัฐ
ฮาวาย เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษา
และนักวิชาการทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์และ
ศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องจากทัว่ ทุกมุมโลกได้มารวมตัวกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และ
นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านสถิติ สถิติศึกษา
คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ศกึ ษา

*

นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. E-mail : joobjang@hotmail.com
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Mathematics Worksheet Factory ผูท้ ส่ี นใจสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาทดลอง
ข่าวนีน้ า่ จะเป็นข่าวดีสำหรับครู ๆ ผูส้ อน ใช้ได้กอ่ นฟรี 20 ครัง้ โดยเข้าไปที่ http://www.
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา School House s c h o o l h o u s e t e c h . c o m / p r o d u c t s /
Technologies ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป mathematics/download.htm
"Mathematics Worksheet Factory" ขึ้นมา
จำนวนเฉพาะล่าสุดได้ถกู ค้นพบ1
สำหรับใช้สร้างใบงานโจทย์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
สองปีให้หลังจากที่ *Mersenne prime
ลำดั บ ที ่ 39 ได้ ถ ู ก ค้ น พบ นั ก ศึ ก ษา
วิศวกรรมเคมีจาก Michigan State University
สหรัฐอเมริกาได้สร้างประวัติศาสตร์สำหรับวงการ
คณิตศาสตร์ด้วยการค้นพบจำนวนเฉพาะจำนวน
ล่าสุด ซึง่ เป็น Mersenne primes ลำดับที่ 40 และ
ความน่ารักของซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่ตรงที่ ถือว่าเป็นจำนวนเฉพาะขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในขณะนี้
ผูใ้ ช้สามารถสร้างใบงานโจทย์คณิตศาสตร์ได้อย่าง
เขาผูน้ ค้ี อื Michael Shafer ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
ง่ายดายเพียงปลายนิว้ คลิกเท่านัน้ ไม่ตอ้ งเสียเวลา อาสาสมัครกว่าหกหมืน่ คนจากทัว่ โลกทีเ่ ข้าร่วมโครงพิมพ์แต่อย่างใด เพียงแค่คลิกในแถบเมนูทางซ้าย การ the Greatest Internet Mersenne Prime
มือ เลือกหัวข้อของแบบฝึกหัดทีต่ อ้ งการว่าจะเลือก Search (GIMPS) คอมพิ ว เตอร์ ส ่ ว นตั ว ของ
จำนวน การวัด เรขาคณิต เงิน หรือเวลา ฯลฯ จากนัน้ Shafer ได้คน้ พบจำนวนเฉพาะตัวนีเ้ มือ่ 17 พย.
ก็ ค ลิ ก เลื อ กในเมนู ย ่ อ ยเพื ่ อ เลื อ กหั ว ข้ อ ย่ อ ย ทีผ่ า่ นมา แต่จำนวนเฉพาะทีเ่ ขาค้นพบได้รบั การ
กำหนดเครื่องหมาย และวงจำนวนที่ต้องการ ยืนยันอย่างแน่นอนว่าเป็นจำนวนเฉพาะล่าสุด
ภายในเวลาไม่ถึงห้านาทีก็สามารถพิมพ์ใบงาน อีกทัง้ เป็น Mersenne prime ลำดับที่ 40 และเป็น
ออกมาได้ ทีน่ า่ รักยิง่ ไปกว่านัน้ เจ้า Mathematics จำนวนเฉพาะขนาดใหญ่ที่สุด จำนวนดังกล่าว
Worksheet Factory ตัวนี้ สามารถเฉลยแบบฝึกหัด สามารถเขียนอยูใ่ นรูป 220,996,011-1 ประกอบด้วย
ใบงานได้ด้วย และครูสามารถเก็บข้อมูลใบงาน 6,320,430 หลัก
ทีส่ ร้างไว้ใช้ในคราวต่อไปได้อกี ช่วยทุน่ แรงทุน่ เวลา
อย่างไรก็ดี นักคณิตศาสตร์หลายคนเชือ่ ว่า
ในการพิมพ์ไปได้มากทีเดียว
จำนวนเฉพาะยังไม่หมดเท่านี้ ก็คงต้องลุน้ กันไปว่า
สำหรับราคาของซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่ที่ 35 จากนีไ้ ป เมือ่ ไร Mersenne Prime ลำดับที่ 41
ดอลล่าร์สหรัฐ ซึง่ นับว่าสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม จะถูกค้นพบ
1

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99994438 (Retrieved 05/12/03)
* Mersenne primes คือ จำนวนเฉพาะทีอ่ ยูใ่ นรูป 2p-1 เมือ่ p เป็นจำนวนเฉพาะ
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