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ช่วงที่ 1  การน าเสนอบทความในเล่ม 
 

 วารสารฉบับนีม้ีบทความทัง้หมด 5  เร่ืองดังนีค้ือ 
 1)   Does the Teaching of Probability Improve Probabilistic Intuitions?  
        (การสอนสถิติได้ท าให้ Intuitionsในเชิงสถิติดีขึน้หรือไม ่)  โดย  E. FISCHBEIN and A. GAZIT  
 2)   Teaching Units as the Integrating Core of Mathematics Education 
       (หนว่ยการสอนในฐานะการบรูณาการสิง่ส าคญัหลกัของคณิตศาสตรศกึษา) โดย ERICH WITTMANN 
 3)   Une syste’matique des configurations combinatories simples  
                    ( A Systematic Study of Simple Combinational Configurations)  
       (การศกึษาอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบั Combinational Confugurations อยา่งงา่ย  โดย Jean-Guy  Dubois 
 4)  Computational Estimation for Numeracy  

     (การประเมินเชิงการค านวณส าหรับความสามารถหรือทกัษะเก่ียวกบัจ านวนและตวัเลข)  
     โดย  A. EDWARDS 
5)  Seventy-five Years of the International Commission on Mathematics Instruction 
     ( 75  ปีของ the International Commission on Mathematics Instruction (ICMI))  
    โดย    A.G. HOWSON 
Book Reviews  จ านวน 2  เล่มคอื 
1)   Th. P. Carpenter, J.M. Moser and Th. A. Romberg (eds.), Addition and Subtraction : A Cognitive 

Perspective   โดย SIEGBERT   SCHMIDT 
2)  J.Pottage,  Geometrical Investigations- Illustrating the Art of Discovery in the Mathematical Filed 

โดย  T.J. FLETCHER 
 

ช่วงที่ 2 Focus Paper 
 

บทความเร่ือง  Teaching Units as the Integrating Core of Mathematics Education 
           (หนว่ยการสอนในฐานะการบรูณาการสิง่ส าคญัหลกัของคณิตศาสตรศกึษา) โดย ERICH  WITTMANN 
                        หน้า  25-36  
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บทคัดย่อ  จะมีวิธีการอย่างไรที่จะบูรณการคณิตศาสตร์(Mathematics)   จิตวิทยา(Psychology)  วิทยาการเก่ียวกับการสอน
(Pedagogy) และการสอนในภาคปฏิบัติ(Practical teaching) เข้าไปภายในศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์( Didactics of 
Mathematics) เพื่อท่ีจะได้มีทฤษฎีที่มีความเฉพาะเจาะจง (Unified specific theories) และความเข้าใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 
 ปัญหานี ้(ความเก่ียวข้องของการศกึษาในเชิงทฤษฎีและเชิงประจกัษ์ในคณิตศาสตรศกึษา และการฝึกหดัครู) เป็นสิ่งที่จะ
ได้มีการพิจารณาถึงในบทความนี ้  ผู้ เขียนได้เสนอแนะแนวทางหนึ่งที่อยู่บนฐานของหน่วยการสอน (Teaching Units) 
(Unterrichtsbeispiele)  หนว่ยการสอนท่ีมีความเหมาะสมจะรวมเอาแง่มมุหรือลกัษณะในเชิงคณิตศาสตร์  การสอน จิตวิทยา และ
งานภาคปฏิบตัิในวิธีการทีเป็นธรรมชาติ  และนัน่จะเป็นเคร่ืองมือที่มีความเป็นหนึง่เดียวส าหรับการบรูณาการนัน้ 
 

 เป้าหมายของการน าเสนอบทความวจิยันีค้ือเพื่อท่ีจะอธิบายถึงวิธีการเช่ือมช่องวา่งทีเ่ป็นเร่ืองที่นา่เสยีดายอยูบ่อ่ยครัง้
ระหวา่งศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์ กบัการปฏิบตัิการสอน  คณิตศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาการเก่ียวกบัการสอน   ผู้ เขียนได้
เช่ือมโยงความเก่ียวข้องถงึแงม่มุหรือลกัษณะที่หลากหลายของคณิตศาสตร์กบัแงม่มุหรือลกัษณะอนัอื่นๆ ความสนใจของผู้ เขยีน
เองก็มุง่ไปให้เทา่เทียมกนัทัง้การฝึกหดัครู และระเบียบวิธีวจิยัในคณิตศาสตรศกึษา 
 โครงสร้างของบทความนีแ้บง่เป็น 4 หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การอภปิรายถงึสถานะและบทบาทของคณิตศาสตรศึกษา (Discussion of the status and role of 
mathematics education)  
 -  mathematics education (didactics of mathematics) ถกูพิจารณาวา่เป็น discipline  หนึง่ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง
ภายในตวัมนัเองกบัคณิตศาสตร์  จิตวิทยา วิทยาการเก่ียวกบัการสอน และ สาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องบางสาขา  และรวมไปถงึการ
ปฏิบตัิของการสอนคณิตศาสตร์ (practices of mathematic teaching)  ดงัแสดงในภาพ 1  
 - โดยสรุปแล้ว ภาพลกัษณ์ของ mathematics education (didactics of mathematics) สามารถอธิบายได้วา่คือ        
“สหวิทยาการ (interdisciplinary), มีลกัษณะแบบบรูณาการ (integrative) และ มีลกัษณะประยกุต์ (applied)”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

            ภาพ 1  
 

 

2. ปัญหาของการบูรณาการ (Problems of Integration) 
      มีการยกประเด็นถึงปัญหาของการบรูณาการความรู้ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบตัิเก่ียวกบัการสอน โดยมีการน าเสนอ 
approach ที่เรียกวา่ Teaching Units 
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3. มุมมองบางประการเกี่ยวกบัการสอนคณิตศาสตร์ (Some views on mathematics teaching)  
- แนวคดิพืน้ฐานของการสอนคณิตศาสตร์ทีซ่ึง่เป็นสว่นส าคญัของแนวทางที่ผู้ เขยีนน าเสนอไว้นี ้คือ “การสอนคณิตศาสตร์

คือการท า (doing) คณิตศาสตร์กบันกัเรียนเพื่อที่จะสร้างหรือพฒันาความเข้าใจของเขาตอ่ความเป็นจริง (reality)” และในสว่นนี ้
ผู้ เขียนได้น าเสนอแนวคดิสิง่ที่จ าเป็นส าหรับการท่ีครูจะท าคณิตศาสตร์กบันกัเรียน ดงันีค้ือ 

(1) การฝึกอบรมทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอเพื่อท่ีจะท าคณิตศาสตร์ได้ในระดบัท่ีเหมาะสมทีเ่หนือกวา่หลกัสตูรระดบั
โรงเรียน 

(2) การฝึกอบรมทางจิตวิทยา ท่ีซึง่จะแนะน าให้ครูสงัเกต  วเิคราะห์ และท าความเข้าใจกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่
ประสบความส าเร็จและไมป่ระสบความส าเร็จของนกัเรียน 

(3) การฝึกอบรมทางการสอน ที่ซึง่รวมเอาแนวคดิเร่ืองการเรียนรู้ทางสงัคมเข้ามาด้วย 
มนัเป็นสิง่ที่ชดัเจนวา่การจะบรรลถุึงเป้าหมายนีเ้ราจ าเป็นต้องมีโปรแกรมการฝึกหดัครูที่แตกตา่งจากโปรแกรมอยา่งทีม่ี

อยา่งทกุวนันี ้
 

4.  หน่วยการสอนในฐานะการบูรณาการสิ่งส าคัญหลักของคณิตศาสตรศึกษา ( Teaching units as the 
integrating core of mathematics education)   

4.1   หน่วยการสอน (Teaching Units)   หนว่ยการสอนท่ีกลา่วถงึนีม้ีองค์ประกอบ 4 อยา่งคือ 
 - Objectives  (O) 
 - Materials (M)  
 - Mathematical Problems (P)  
 - Background of the unit (B)  
4.2  หน่วยการสอนในการฝึกหดัครู (Teaching Units in Teacher Training)  
4.3  หน่วยการสอนในการวิจยัเกีย่วกบัการสอน (Teaching Units in Didactical Research)  
 
5.  บทสรุป  

 
แนะน าผู้เขียน    
 
 

Prof. Dr. Erich Wittmann  เป็นศาสตราจารย์เกียรติคณุของ  
Technische Universität Dortmund 
Fakultät Mathematik, Institut für Entwicklung und Erforschung des 
Mathematikunterrichts   
สถาบนัการพฒันาและการวจิยัด้านคณิตศาสตรศกึษา 
คณะคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคนิคดอทมนุด์   
ประเทศสหพนัธ์รัฐเยอรมนี  
 

ทัง้นีใ้น ESM  ฉบบันี ้Wittmann เป็น Review Editor  ด้วย 

http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/new/index_i-prs_Erich+Wittmann.html

