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ช่วงที่ 1 วารสารนีม้ีทัง้หมด 8 เร่ือง มีชื่อเร่ืองและชื่อผู้เขียน ดังนีค้ือ 

1. ชื่อบทความ ค้นหารากของอตัราสว่น : คิดบนกระบวนการเรียนรู้ระยะยาว (ไปสู ่... ทฤษฎี) / Search for the roots of 
ratio: Some thoughts on the long term learning process (towards ... a theory)                                                     
ชื่อผู้เขียน Leen Streefland 

2. ชื่อบทความ แนวคิดของเด็กเก่ียวกบัความนา่จะเป็น--- บทวิจารณ์เชิงจิตวิทยา และเชิงการสอน / Children's 
conceptions of probability — A psychological and pedagogical review                                                     
ชื่อผู้เขียน Anne S. Hawkins and Ramesh Kapadia 

3. ชื่อบทความ  หลกัการของการท าให้เป็นรูปธรรมอย่างถาวร ส าหรับการก่อตวัของแนวคดิทางเลขคณิต / A principle of 
concretization permanence for the formation of arithmetical concepts                                                           
ชื่อผู้เขียน Zbigniew Semadeni 

4. ชื่อบทความ การสอบคณิตศาสตร์ CXC : นวตักรรมคาริบเบียนในการประเมิน / The CXC mathematics examination: 
A caribbean innovation in assessment  
ชื่อผู้เขียน Paul Ernest 

5. ชื่อบทความ คณุลกัษณะของสาเหตสุ าหรับความส าเร็จและความล้มเหลว ในวิชาคณิตศาสตร์ : มมุมองข้ามวฒันธรรม
Causal attributions for success and failure in mathematics: A cross cultural perspective                                     
ชื่อผู้เขียน P. Clarkson and G. C. Leder 

6. ชื่อบทความ การวเิคราะห์ความส าคญัของการสอบในระดบัมหาวิทยาลยัในวชิาคณิตศาสตร์ / A critical analysis of 
university examinations in mathematics                                                                                                               
ชื่อผู้เขียน H. B. Griffiths and R. R. McLone 

7. ชื่อบทความ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหนงัสอื / Book reviews                                                                           
ชื่อผู้เขียน Heinrich Winter and Alan J. Bishop 

8. ประกาศข้อมลูเบือ้งตนั / Preliminary announcement 
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ช่วงที่ 2 focus paper ชื่อบทความ ค้นหารากของอตัราสว่น : คดิบนกระบวนการเรียนรู้ระยะยาว (ไปสู ่... ทฤษฎี) 

เป็นบทความเก่ียวกบัเร่ือง อตัราสว่น (Ratio) ของชัน้ ป. 3  

1 บทน า  

ในบทความนีเ้ป็นการน าเสนอแนวคิดของผู้ เขยีนในการสร้างทฤษฏีการเรียนการสอนเร่ืองอตัราสว่นซึง่มีอยู ่2 สว่น แตใ่นบทความนี ้
จะน าเสนอในสว่นท่ี 1 ซึง่มเีนือ้หาหลกัอยู ่3 เร่ืองคือ 

- ค าบรรยายสัน้ๆของแนวการเรียนการสอน 
- การตอบสนองตอ่ค าถามที่ถกูตัง้ขึน้จาก an (inter)national panelตอ่แนวการสอนและวิสยัทศัน์ของพวกเขา 
- การเปรียบเทียบค าถาม 5 ค าถามจากผู้ เข้าร่วมในการตอบสนองกบัประสบการณ์จริงของการปฏิบตัิ 

2. With the giant's regards 

ในแนวการสอนนีจ้ะใช้ With the giant's regards เป็น phenomenon ที่ถกูส ารวจโดยนกัเรียนเกรด 3 โดยใช้การสงัเกตสิง่ของตา่งๆ
ที่มีผลตอ่การขยายตวัของความยาวและพืน้ท่ี  

3. การตอบสนองของนานาชาติ คนอื่นคิดอย่างไรเกี่ยวกับอตัราส่วน 

หวัข้อของ IOWO เร่ือง With the giant's regards เป็นศนูย์กลางเดิมของเร่ืองพืน้ท่ี เป็นพืน้ฐานส าหรับเร่ืองอตัราสว่น ในวิสยัทศัน์
ใหมไ่ด้พยายามที่จะท าวธีิการอตัราสว่นในลกัษณะที่แตกตา่งมากขึน้ กลุม่ที่เป็นความร่วมมือ จ านวน 68 คน ( 40 8นจาก
ตา่งประเทศ 28 คนจากในประเทศ) มี 32 คนที่ react มี 3 คนจากตา่งประเทศมีประเด็นทีใ่ห้วา่ ไมเ่ก่ียวข้องกบังานวิจยัปัจจบุนั แต่
อีก 29 เสยีงที่บอกวา่สามารถใช้ได้ 

4. การตอบสนองกบัประสบการณ์ในห้องเรียน 

ค าถามถกูตัง้ขึน้จากปฏิกิริยาวเิคราะห์ 8 ค าถามเก่ียวกบัสิง่ตา่งๆดงันี ้

- พืน้ท่ีของพืน้รองเท้าของยกัษ์ 
- ความยุง่ยากของเดก็ ป.3 ที่มีกบับริบทเชิงกายภาพของระยะทางกบัความเร็ว 
- สตูรและความสนใจทีเ่ป็นไปได้ของเดก็ของอายใุนการท าอาหารและเบเกอร่ี 
- การสร้างรูปแบบบงัคบั 
- สมมตุิฐานกลางกบัประเด็นที่คล้ายคลงึกนัของยกัษ์และคน 

 
  


