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ช่วงที่ 1 บทความในเล่ม ประกอบด้วย   

1. Mathematical insight and mathematical curricula (ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์และหลกัสตูรคณิตศาสตร์) ผู้แตง่ 
H. Brian Griffiths 

2. The learning of the vector space structure by sixth grade students (การเรียนรู้โครงสร้างของปริภมูิเวกเตอร์
โดยนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6) ผู้แตง่ William E. Lamon and Leslie E. Huber 

3. Mathematics in the Decroly School (คณิตศาสตร์ในโรงเรียน Decroly) ผู้แตง่ Lucie Libois 
4. Mathematical kujitegemea in Tanzania (คณิตศาสตร์ทาง kujitegemea ในแทนซาเนีย) ผู้แตง่ J. E. Phythian 
5. Logical thinking-language and context (ตรรกะทางการคิด – ภาษา และบริบท) ผู้แตง่ Thomas C. 

O'Brien, Bernard J. Shapiro and Norma C. Reali 
6. Time devoted to instruction and student achievement (การพฒันาการสอนและผลสมัฤทธ์ิการเรียนของนกัเรียน) 

ผู้แตง่ E. G. Begle 
7. Apprentissage de la déduction  ผู้แตง่ Jacques Chayé 
8. En marge de l'apprentissage de la déduction ผู้แตง่ Magdeleine Motte 
9. Complementary attitudes in problem solving (การสง่เสริมเจตคตใินการแก้ปัญหา) ผู้แตง่ Erich Wittmann 
10. A pedagogic approach to morphisms ผู้แตง่ J. E. Baker, M. Bruckheimer and H. G. Flegg 
11. Intuitions primaires et intuitions secondaires dans l'initiation aux probabilités ผู้แตง่ E. Fischbein, Ileana 

Bărbat and I. Mînzat 
 
 

ช่วงที่ 2 focus paper  
Mathematical insight and mathematical curricula () ผู้แตง่ H. Brian Griffiths 

บทน า 
     คณะกรรมการจดังานได้ขอให้ผู้ เขียนพดูเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัสตูรคณิตศาสตร์สมยัใหม ่ ดงันัน้ผู้ เขียนคิดวา่ควรจะรวม
ไปถึงการส ารวจกลุม่ที่ไมใ่ช่ผู้ เช่ียวชาญด้วย ในฐานะท่ีเป็นการบรรยายของการประชมุใหญ่ในระดบันานาชาติโดยทัว่ไป  ซึง่มนั
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เป็นไปไมไ่ด้ที่จะให้รายละเอียดทีห่ลากหลายทัง้หมดเก่ียวกบัหลกัสตูรใหมซ่ึง่มีแนวปฏิบตัิที่แตกตา่งจากโลกในปัจจบุนั   ซึง่ผู้ เขยีน
ควรจะอภิปรายถงึทศันคตเิชิงปรัชญาที่อยูเ่บือ้งหลงัสิง่เหลา่นัน้ ดงันัน้ผู้ เขียนจงึหยิบยกเอาค าถามเก่ียวกบัวา่ พวกเขาสามารถที่จะ
ปลกูฝังความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้หรือไม ่  สดุท้าย ผู้ เขียนก็พยายามที่จะด าเนินการอภิปรายโดยหยิบยกเอาตวัอยา่งภายใน
สาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษา โดยปกติแล้วทกุครัง้ ผู้ เขียนจะเสนอแนะจากประสบการณ์ในฐานะท่ีเป็นนกัวิชาการด้านคณิตศาสตร์
ในมหาวิทยาลยัขององักฤษ และจากความรู้ในฐานะท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาอื่น ๆ 
 


