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ช่วงที่ 1  บทความในเล่ม / ชื่อผู้แต่ง  
1.  Change in mathematics education since the late 1950's-ideas and realisation   Hans Freudenthal       
      การเปลีย่นแปลงในคณิตศาสตรศกึษา ตัง้แตช่ว่งปลายของระยะเวลาระหวา่งปี 1950-1959  
      -  แนวคิด (ideas) และการท าให้เป็นจริง (realisation) 
2.  Change in mathematics education since the late 1950's-ideas and realisation Australia  A. L. Blakers            
3.  Change in mathematics education since the late 1950's-ideas and realisation Bangladesh  S. M. Sharfunddin  
4.  Change in mathematics education since the late 1950's-ideas and realisation france   A. Revuz    
5.  Change in mathematics education since the late 1950's-ideas and realisation great britain   A. G. Howson             
6.  Change in mathematics education since the late 1950's-ideas and realisation hungary  Mária Halmos and 

Tamás Varga     
7.  Change in mathematical education since the late 1950's-ideas and realisation India   J. N. Kapur       
8.  Change in mathematics education since the late 1950's—Ideas and realisation Iran   Badiollah Rostami      
 

ช่วงที่ 2  focus paper  
 

การเปลี่ยนแปลงในคณิตศาสตรศึกษา ตัง้แต่ช่วงปลายของระยะเวลาระหว่างปี 1950-1959 
แนวคดิ (ideas) และการท าให้เป็นจริง (realisation) 

 

รายงานของ ICMI* 
 

 แม้วา่คณิตศาสตรศกึษาในยคุใหมท่ี่พิจารณาจาก ICMI จะเร่ิมจากชว่งต้นของศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา แตว่า่ช่วงปลาย
ของระยะเวลาระหวา่งปี 1950-1959  เป็นจดุเร่ิมต้นใหมท่ี่เป็นที่รู้จกักนัทัว่ไปวา่เป็น “คณิตศาสตร์แบบใหม ่(New Math)” การประเมิน
ถึงสิง่ที่เกิดขึน้ในชว่งเวลานีแ้ละผลที่ตามมาอยา่งกว้างขวางจากทัว่โลกยงัมีอยูน้่อยมาก คณะกรรมการท่ีได้มกีารรวมตวักนัเมื่อไม่
นานมานีโ้ดย ICMI ในการดแูลให้ค าปรึกษาของ Unesco ด้านคณิตศาสตรศกึษา ได้ให้ข้อเสนอแนะตอ่ Educational Studies in 
Mathematics (ESM) ให้จดัท าวารสารฉบบัพิเศษอยา่งน้อยหนึง่หรือหลายฉบบัท่ีผู้ เขียน  (บรรณาธิการ) เรียกวา่ 
 

            การเปลี่ยนแปลงในคณิตศาสตรศึกษา ตัง้แต่ช่วงปลายของระยะเวลาระหว่างปี 1950-1959 
แนวคดิ (ideas) และการท าให้เป็นจริง (realisation) 
 

             * คณะกรรมาธิการนานาชาติด้านการสอนคณิตศาสตร์ (International Commission on Mathematical  Instruction) 
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 ประเด็นตา่งๆ ในเลม่นีป้ระกอบไปด้วยการรายงานถึงสิง่ที่เกิดขึน้ในหลายประเทศ เพื่อทีจ่ะให้เห็นความชดัเจนวา่ประเทศ
ตา่งๆ เหลา่นีต้คีวามหวัข้อ (theme) นีอ้ยา่งไร บรรณาธิการ (Hans Freudenthal) เป็นคนแรกทีจ่ะกลา่วให้เห็นถงึสิง่ที่รายงานนี ้
ไมไ่ด้คาดหวงัทีจ่ะน าเสนอ ดงันี ้
 จะต้องไมใ่ชค่ าบรรยายอยา่งเป็นทางการของข้อก าหนดการสอนท่ีมีอยู ่เช่น โปรแกรมการสอนอยา่งเป็นทางการ ซึง่อาจจะ
มากกวา่หรือน้อยกวา่เอกสารแนะน า (official ) การทดสอบที่เคยด าเนินการอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  รายการของหนงัสอืเรียนหรือสือ่วสัดุ
อื่นๆ จดุประสงค์หรือวสัดทุี่ครอบคลมุในเชิงสถิติที่ก าหนดไว้อยา่งเป็นทางการ 
 ในทางที่สร้างสรรค์มากกวา่ บรรณาธิการได้พยายามแนะน าแนวคิดของผู้ที่รายงานมากกวา่ที่จะรายงานด้วยค าที่เป็นที่
นิยมกนั (catchword) แม้วา่ผู้ เขยีนจะไมไ่ด้คาดหวงัวา่ผู้ที่รายงานทัง้หมดหรือสว่นมากจะรายงานตามประเด็นที่เฉพาะเจาะจงทัง้หมด 
หรือวิธีการที่เป็นระบบของรายการเหลา่นีจ้ะถกูสะท้อนถึงในรายงานจากแตล่ะประเทศ ซึง่ประกอบไปด้วย 
 

การเปลีย่นแปลง (Change) ในเร่ือง : เนือ้หาวิชา   วิธีสอน   เจตคติที่มีตอ่คณิตศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ 
การเปลีย่นแปลง (change)  ในฐานะกระบวนการ 
      แนวคิดที่ส าคญั   - สิง่ที่มีการเปลีย่นแปลงนีพ้ฒันาในรายวชิาในปีตา่งๆ อยา่งไร ? 
      - สิง่ที่มีการเปลีย่นแปลงนีม้ีความชดัเจนในแผนงาน โครงการ หรือข้อเสนอโครงการอยา่งไร? 
                   - สิง่ที่มีการเปลีย่นแปลงนีถ้กูท าให้เป็นจริงขึน้มาได้อยา่งไร? 
      แรงกดดนัหลกัๆ  -  การศกึษาทัว่ๆ ไป   สงัคม   การพฒันาเชิงวฒันธรรม (general educational, social, cultural development) 
                  -  สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (mathematical literacy) ที่เพิ่มขึน้ 
                  -  ความเป็นเลศิด้านคณิตศาสตร์ (mathematical excellence) ที่เพิ่มขึน้ 
                  - การศกึษาในวยัผู้ใหญ่ (adult education) 
     - การน าคณิตศาสตร์ไปใช้อยา่งเหมาะสม (applicability of mathematics) 
     ผู้ออกแบบ    - คณะกรรมาธิการ  คณะกรรมการ  นกัพฒันาหลกัสตูร  ผู้ เขยีนหนงัสอืเรียน   ผู้ออกแบบแบบทดสอบ 
     ผู้ปฏิบตัิ   -  ผู้บริหาร   โรงเรียน   ครู   นกัเรียน   ผู้ปกครอง 
     เคร่ืองมือ    -  การฝึกหดั  การฝึกอบรม  หนงัสอืเรียน  ประมวลวชิา  คูม่ือครู 
     การร่วมมือและการตอ่ต้านโดยผู้บริหาร  ครู ผู้ปกครอง สาธารณชน 
     บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในอดีตตอ่ประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคต 
 

การเปลีย่นแปลง (change)  ในระดบัท่ีแตกตา่งกนั เช่น โรงเรียน  ครู การฝึกหดั  การฝึกอบรม  และการแนะแนวในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
การตอบกลบัตอ่การเปลีย่นแปลง  เช่น  ที่แสดงในวิชาอื่นๆ   การแสดงออกโดยผู้เรียนในระดบัท่ีสงูขึน้ไป   โดยพอ่แมผู่้ปกครอง และ 

โดยสาธารณชน 
ผู้ เขียนหวงัวา่การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลง (change) จะลกึซึง้  สามารถเข้าใจได้ง่าย  หากมีความจ าเป็นก็แสดงตวัอยา่งด้วย

ข้อมลูรูปธรรม  และมีมาตรฐานการจดัท ารายงานตามก าหนดของ ESM  โดยมีขนาดระหวา่ง 13-32 หน้า เนื่องจากวตัถปุระสงค์
ของการรายงานไมใ่ช่บทความทีม่ีความยาวมากถ้าความยาวนัน้มีเนือ้หาในปริมาณมากเกินไป 
สว่นท้าย 
 การประกาศเชิญชวนได้ด าเนินการในปี 1977 โดยได้รับการตอบรับจากประเทศตา่งๆ เป็นจ านวนมาก การตีความหวัข้อ 
(theme) โดยผู้ที่จดัท ารายงานทัง้หลายแสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีหลากหลายมากซึง่เป็นสิง่ที่ดี  ถ้ามีบทเรียนที่ได้เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
ผู้ เข้าร่วมจากทกุประเทศแล้วจะเป็นความเข้าใจที่ดีกวา่ของครูทีม่บีทบาทที่ส าคญัของการเปลีย่นแปลงในรายวิชาตา่งๆ 
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