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ถอดความเปนไทย โดย โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
kosol39@truemail.co.th 
2ก.ค.54 

สรุปขอคิดเหน็ของ Dr. Vince Matsko 
 

จากรายงานของการดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่โรงเรียนตางๆ และการจัด 
Workshop เร่ืองการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางสรางสรรค (Mathematical Creativity) ที่ สสวท.  
ในระหวางวันที่ 10-29 มิถุนายน 2554 

 
ขอคิดเห็นประกอบดวย 

1. โปรแกรมทางวิทยาศาสตร (Scientific Programme)   ..... (ไมไดถอดความเปนไทย) 
2. คํานําและปรัชญา (Introduction and Philosophy) 
3. ขอสังเกตุจากการเขาไปนั่งในหองเรียน (Classrooms Observations) 
4. การจัดสัมมนาปฏิบัติการ (Workshops)                      ...... (ไมไดถอดความเปนไทย) 
5. ขอแนะนํา (Recommendations) 

 
รายละเอียดของโปรแกรมการสังเกตุดูการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่โรงเรียนตางๆ  และ

เอกสารตางๆที่ใชในการจัด Workshops  จะดไูดที่เว็บ  www.vincematsko.com  และคลิ๊กที่  Link to 
Thailand 
 
หมายเหต ุ
1.     เจตนาของการถอดความบางสวนของขอคิดเห็นเปนภาษาไทย  ก็เพื่ออาจจะชวยใหผูที่
เกี่ยวของกับการดูการเรียนการสอนคณิตศาสตรของโรงเรียนมัธยม ไดเขาใจขอคิดเหน็ของ Dr. 
Matsko ชัดเจนขึ้น  ที่อาจจะชวยในการพฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตรของพวกเรา 
2.     อยางไรกต็าม  หวังวาทกุคนคงมีโอกาสที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ  เพื่อจะชวยใหเราไดเรียนรูวา
ในประเทศตางๆมีการเรียนการสอนคณิตศาสตรกันอยางไรตอไป  (หวังวาผูอานความภาษาไทยนี ้ 
คงไดอานรายงานตนฉบับทีเ่ปนภาษาอังกฤษดวย) 
3.     เราไมจําเปนที่จะตองเหน็ดวยกับขอคดิเห็นของ Dr. Matsko  แตผลการประเมินในระดบั
นานาชาติ เชน PISA  ของนกัเรียนอยูในระดับต่ํา (มาก)  การฟงขอคิดเห็นของ   Dr. Matsko ครู
สอนคณิตศาสตร ของ IMSA  ที่มีประวัตแิละผลงานดีเลิศ  ก็นาจะเปนประโยชน 
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คํานําและปรัชญา 
 (Introduction and Philosophy) 

 
 การเขาใจถึงความแตกตางของความหมาย ระหวาง  “เนือ้หา (Content)”  และ “หลักสูตร 
(Curriculum)”  มีความสําคัญ      เนื้อหา (Content)  เปนลําดับของเรื่อง (Topics) ที่สอนในชั้นเรียน  
สวน หลักสูตร (Curriculum)  เปนวิธีการนําเสนอเนื้อหาของครูในการสอน (Pedagogical 
approach)  ถึงแมการใชความหมายเชนนี้อาจจะไมใชมาตรฐาน  แตกจ็ะใชในรายงานนี ้
 ที่ตองใชความหมายเชนนี้   ก็เพราะวา  “การสอนที่ไดผล (Effective teaching)”  จะ
เกี่ยวของกับ  “ความตึงเครียด (Tension)”  ระหวาง  “โครงสราง (Structure)”  และ  “ความออนตวั
หรือความยดืหยุน (Flexibility)”    การทํางานที่มุงไปสูการจัดทํา “มาตรฐานของประเทศสําหรับ
คณิตศาสตร (National standards for mathematics)”  จะชวยครูใหมีโครงสรางที่ชัดเจนสําหรับการ
สอน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่จัดทําโดย สสวท. เปนโครงราง (Outline) ของ
เนื้อหาที่เปนแกนสาร (Essential content) สําหรับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที 6 
 ดูเหมือนวาหลักสูตรไดถูกสรางขึ้นมาอยางสูง (Highly structured)  ในประเทศไทย  ครูใน
ทุกชั้นปจะตองทําตามแผนการสอนที่กําหนดไวอยางละเอียด (Detailed lesson plans) สําหรับแตละ
คาบของชั้นเรียน 
 ในมุมมองหนึง่  การดําเนนิการเชนนี้ ก็เพื่อใหการสอนเนือ้หาที่สําคัญเหมือนกนั 
(Uniform)    แตในอีกมุมมองหนึ่ง การดําเนินการเชนนี้ ก็ทําใหมีโอกาสนอยสําหรับความออนตัว 
ซ่ึงความออนตัวนี้เองทีจ่ําเปนสําหรับการปฏิรูปหลักสูตรใหไดผล 
 สําหรับเรื่องผลที่ผานๆมาของการประเมนิผลนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for 
International Students Assessment)  และความสําคัญที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
นั้น  มีความเหน็วา จําเปนมากที่จะตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Student performance) ใน
ดานคณิตศาสตร  เพื่อใหผลการสอบในดานคณิตศาสตรของ PISA ดีขึน้   ซ่ึงคําถามสวนใหญของ 
PISA เปน “คําถามเปด (Open-ended questions)”  และตองการใหนกัเรียน ไมเพยีงแตใหคําตอบที่
ถูกตองเทานั้น   ยังจะตองแสดงคําอธิบายวาไดคําตอบนัน้มาอยางไรดวย 
 ในปจจุบนั หลักสูตรคณิตศาสตรของไทย  ไมไดใหนกัเรียนฝกฝนอยางเพียงพอสําหรับ
แกปญหาหรือตอบคําถามในลักษณะนี้  จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่นกัเรียนจะตองเรียนรูดวยวิธีการ
ใหมๆ เชน  “Inquiry-based or problem-based learning”  เพื่อใหสามารถตอบคําถามเหลานั้นไดด ี
 จากการพดูคุยกับครูในโรงเรียนตางๆ ถึงเรื่องวิธีการเรียนการสอนตางๆ  พบวา ครูจะตอง
เขียน “แผนการสอน (Lesson plans)” สําหรับการสอนในแตละคาบอยางละเอียด (Elaborate)  ซ่ึง
เปน  “อุปสรรค (Obstacle)” อยางยิ่ง ตอการนําความคิดใหมๆที่มีความหมาย (Significant change)
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เขามาในหองเรียน  ดังนัน้ จะเปนสิ่งที่ยากมากสําหรับครูที่จะเปลี่ยนอะไรในหลักสูตร เพราะ
จะตองทํางานหนักมากสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
 เร่ืองนี้จึงเปนอปุสรรคที่สําคัญมาก   สําหรับโรงเรียน IMSA  ครูจะสามารถนําความคิด
ใหมๆเขามาในหองเรียนไดงาย  โดยรักษาเนื้อหาใหใกลเคียงกับโครงสรางที่กําหนดไว  แต
หลักสูตรสามารถมีความออนตัว (Flexible) ได 
 ทําไมเรื่องนี้ จงึมีความสําคัญ   เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงใหกาวหนารวดเร็วกวา
การเขียนแก (Rewritten) หลักสูตรขึ้นมาใหม   ดังนั้น เพื่อใหสามารถแขงขันไดในศตวรรษที่ 21 
เราจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงตามความกาวหนาของเทคโนโลยี  -  และจะตองสรางความมั่นใจวา 
ไมเพียงแตใหนักเรียนรูจักกบัเทคโนโลยีใหมๆเทานั้น   พวกเขาจะตองสามารถใชส่ิงเหลานี้ไดเปน
อยางดีและอยางไดผลอีกดวย   เราจึงจะจําเปนตองใหนักเรียนไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีตั้งแต
เนิ่นๆในชวีิตของพวกเขา  ตั้งแตในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
 ครูจํานวนมาก -  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูใหม ที่สามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆไดเร็ว จาก
การศึกษาที่พวกเขาไดรับมา – จะสามารถนําความคิดใหมๆ เขามาในหองเรียน   แตพวกเขารูสึก
ทอถอย (Discouraged) จาการที่หลักสูตรในปจจุบันไมมคีวามออนตัว (Inflexibity) 
 ครูหนุมสาวรุนใหมเหลานี้  มีความคุนเคยกับเทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นมาใหม  จึงเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีคายิ่ง (Valuable resource) สําหรับการปฏิรูปหลักสูตร   ถาหลักสูตรไมมีความออนตวั
เพียงพอ  ทรัพยากรบุคคลเหลานี้ก็จะเปนการสูญเปลา  เมื่อพิจารณาถึงการกาวกระโดดของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกดิขึ้นในชวงเร็วๆนี้   ทรัพยากรบุคคลเหลานี้มีความ
จําเปนอยางยิ่ง ที่ประเทศจะขาดเสียมิได  
 ดวยปรัชญาเชนนี้ ที่เปนพื้นฐานของการทาํรายงานนี้ – เปนขอคิดเห็น เพื่อจะใหตามทัน 
(Keep pace) นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ  แตในขณะเดยีวกนั กย็ังใหสามารถรักษา “ความเปน
เนื้อเดยีวกันของการศึกษาแหงชาติ (Uniformity in national education)” ไวดวย    จึงมีความจําเปนที่
จะตองมี  “หลักสูตรที่มีความออนตัวบนฐานของหลักสูตรแหงชาติ (Flexible curriculum based on 
national standards)”  (หรือนัน่คือ เปนเนื้อหาตามโครงสราง – structured content)   มิฉะนั้นแลว  
เปนเรื่องยาก  ที่จะเห็นวาการปฏิรูปที่มีความหมายสําคญัตอระบบการศึกษาของประเทศไทยเกดิขึ้น
ไดอยางไร 
 

////////////////////// 
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ขอสังเกตุจากการเขานั่งดูการเรียนการสอนในหองเรียน 
Classroom Observations 

 
 ตารางขางลาง เปนขอสรุปในกิจกรรม 3 ดาน คือ  “การมีสวนรวมของนักเรียน
(Engagement)”   “การใชวิธีการสืบเสาะหาความรู (Inquiry)”  และ “การใชเทคโนโลยีชวยในการ
เรียนการสอน (Technology)”  จากการเขานั่งในหองเรียน เพื่อสังเกตดุกูารเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร ในโรงเรียน 4 แหง     ในชองที่ไมไดแสดงขอคิดเห็นนัน้ หมายความวา ไมมีกิจกรรม
นั้นใหเหน็ชดัเจน  หรือไมม ี
 

     โรงเรียนแหงที่        หองเรียนที่ การมีสวนรวมของ
นักเรียน  

การใชวิธีการสืบเสาะ 
 

การใชเทคโนโลยีชวย
ในการเรียนการสอน  

           1 หองเรียนที่ 1 
 
หองเรียนที่ 2 

          - 
 
นักเรียนเขียนที่
กระดาน 

          - 
 
             - 

มีการใช Classroom 
set of TI-92s 
 
                - 

                2 หองเรียนที่ 3 
 
หองเรียนที่ 4 
 
หองเรียนที่ 5 

หองเรียนมีชีวิตชีวา 
นักเรียนมีสวนรวม 
              - 
 
นักเรียนเขียนที่
กระดาน  หองเรียน
เงืยบ แตนักเรียนมี
สวนรวม 

          - 
 
             - 
 
             - 

 
 
ฉายหนาหนังสือขึน้จอ 
เพื่ออานใหนักเรียนฟง 
               - 

             3 หองเรียนที่ 6 
 
 
 
 
หองเรียนที่ 7 
หองเรียนที่ 8 

นักเรียนมีสวนรวม 
นักเรียน/ครูมี
ความสัมพันธที่ด ี
นักเรียนเขียนที่
กระดาน 
               - 
บรรยากาศการเรียนดี 

              - 
 
 
 
 
               - 
               - 

           - 
 
 
 
 
                - 
ฉายตัวอยางขึ้นจอ 

                  4 หองเรียนที่ 9 
 
 
หองเรียนที่ 10 
 
 
หองเรียนที่ 11 

มีนักเรียน 50 คน จงึมี
สวนรวมนอยมาก 
 
ครูเดินรอบหองเพือ่
ชวยนักเรียน 
 
นักเรียนเขียนที่
กระดาน 

           - 
 
 
               - 
 
 
ใช Inquiry ไดดีเลิศ 

ครูเขียนบนกระดาษ
แลวฉายขึ้นจอ; เขียน
บนกระดานจะดีกวา 
การใช GSP เปน
กระดาน
อิเล็กทรอนิกส 
ใช GSP ในรูปแบบ 
Dynamic ไดดียิ่ง  
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 ใน 3 กิจกรรมที่สังเกตุ  การมีสวนรวมของนักเรียน (Engagement) มีมากที่สุด   ส่ิงที่
นาสนใจ ก็คือ ในการใชเทคโนโลยี บางครั้งก็ไปรบกวนการมีสวนรวมของนักเรียน  ตัวอยางกรณี
สุดๆ (Extreme)  คือ เมื่อครูนั่งสอนจากโตะ ดวยการเขียนคําบรรยายลงบนแผนกระดาษแลวฉายขึ้น
จอดวยเครื่องฉาพภาพทึบในหองเรียน ทีม่ีนักเรียนจํานวนมาก (ประมาณ 50 คน)  โดยครูไม
สามารถมองเห็นนกัเรียนสวนใหญจากโตะที่ครูนั่ง     นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีเปน “Electronic 
chalkboard”  (การพิมพบนเครื่องคอมพิวเตอร แลวฉายขึ้นจอ)  เปนการเรียนการสอนที่สวนทางกบั 
“การใหนกัเรียนมีสวน (Engagement)”  ในกรณนีี้ ครูเขียนบนกระดานจะดีกวา  (ความเหน็ของผู
ถอดความ – ครูตองการใหนกัเรียนทั้งหมดที่ครูเขียน  เพราะหองเรียนใหญมีนักเรยีนจํานวนมาก – 
เชนเดยีวกับในโรงเรียนกวดวิชาทวไป)  ครูจะตองเดนิไปรอบๆหองเรียน และจะตองเห็นนกัเรียน
ในชั้นทั้งหมด  และสิ่งที่สําคัญที่สุดของการใชเทคโนโลยี ก็เพื่อจะใหนักเรียนเรียนรูไดดีขึ้น – 
ไมใชสักแตวามีการใชเทคโนโลยี 
 ครูคนหนึ่งสอนไดดีมาก ดวยการใชกลองฉายตัวอยางขึน้บนกระดาน แลวใหนักเรียน
พิสูจนสมการคณิตศาสตรดวยภาพ  โดยไมตองใชคําอธิบาย (ดูขอเขียนในรายงานภาษาอังกฤษ) 
เปนกรณตีัวอยางที่ดีมากของการใช Inquiry ในหองเรยีน   แตถาครูใหไดอะแกรมกับนกัเรียนแตละ
คน แลวบอกใหนักเรยีนนําการพิสูจนของตนมาแสดงหนาชั้น ก็จะดเีลิศ 
 ในหองเรยีนทีเ่ขาไปสังเกตุดกูารเรียนการสอนคณฺตศาสตร   มีการใช Inquiry กันนอยมาก  
แตมีครูคนหนึง่เปนตัวอยางที่ดีมาก ที่ใช Dynamic features ของซอฟทแวร GSP (Geometer’s 
SketchPad)  อธิบายฟงคช่ันคณิตศาสตร  โดยใชคอมพวิเตอรฉายกราฟขึ้นบนกระดาน แลวให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการเขียนกราฟตอบนกระดานดวย  เปนกรณีตวัอยางของหองเรียนที่มีการ
จัดการที่ดแีละไดผลดีมาก 
 

///////////////// 
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คําแนะนํา 
Recommunications 

 
 จากขอมูลที่ไดรับฟงในการรวมประชุมกับเจาหนาทีแ่ละผูบริหารของ สสวท.   ขอสังเกตุที่
ไดจากการเขาไปนั่งในหองเรียนคณิตศาสตรในโรงเรียนตางๆ  และจากครูที่มารวม Workshops   
มีขอแนะนํา ดงันี้ 
 ลําดับความสําคัญสูงสุด (Highest priority) จะเปนการปรบัปรุงโครงสรางของสิ่งแวดลอม
ของการศึกษาใหมี “หลักสูตรที่มีความออนตัว (Flexible curriculum)”    เร่ืองนี้มีความสําคัญยิ่ง 
(Critical)   เพื่อใหครูทีมีความคิดใหมๆ (Innovative ideas)   พบกับอุปสรรคใหนอยทีสุ่ดเทาที่จะ
เปนได  ในการนําความคิดใหมๆที่สรางสรรคนั้นไปใชในหองเรียน   นั่นหมายความวา ครูที่ตางกนั
อาจจะสอนเนือ้หาเดยีวกัน แตอาจจะใชวิธีที่ตางกันกไ็ด   แตเมื่อเราใชการประเมินรวมกัน  เรากจ็ะ
สามารถยืนยันไดวาทกุหองเรียนมีมาตรฐานเดียวกนั 
 ดวยลําดับความสําคัญที่เทากัน คือ การบูรณาการ (Integration) หรือการนํา   “แผน
เทคโนโลยีในระยะยาว (Long-range technology plan)”  เขามาใชในการปฏิรูปหลักสูตร
คณิตศาสตร   ถึงแมวา เทคโนโลยีไมไดเปนตัวขับเคลื่อนหลักสูตร แตก็จะเปนตวัออกแรง (Exert) 
กดดันทศิทางของการปฏิรูป   ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยี (Technology literacy) มีบทบาทสําคัญ  
เปนสิ่งที่ใชไดกับการเรียนคณิตศาสตร   และรวมทั้งใชไดในการเรียนในวิชาตางๆไดเกือบทั้งหมด
ดวย 
 อาจจะเปนเรื่องที่ทะเยอทะยาน (Ambitious) และทาทายในการเสนอแนะ   เพื่อนําไป
ปฏิบัติ  เนื่องดวยมีองคประกอบจํานวนมากที่เกีย่วของ – โดยเฉพาะ เร่ืองอาจารยสอนคณิตศาสตร
ศึกษาในมหาวทิยาลัย (Mathematics education faculty at universities)  ดวยอาจารยเหลานี้ จะเปน
ผูสอน หรือฝกอบรม ครูคณิตศาสตรในอนาคต 
 จากการสนทนาอยางไมเปนทางการกับเจาหนาที่ของ สสวท. และครูจากโรงเรียนตางๆ  
พบวาครูในประเทศสหรัฐอเมริกาและครูในประเทศไทย มีส่ิงทาทายในการศึกษาเหมือนกัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

1. ครูไดรับคาตอบแทนไมสูง  ดังนั้น นกัเรียนที่ดีที่สุดจะเลือกอาชีพเปน วิศวกร หรือ แพทย 
มากกวา การเปนครู 

2. การสอบที่เปนมาตรฐาน (Standardized exams) เดียวกัน  -  ไมวาจะเปนผลของกฎหมาย 
“No Child Left Behind Act”  ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ PISA และการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัยของไทย – จะเปนตัว “บีบคั้น (Constrain)”  ใหครู ตองครอบคลุมในเรื่อง
ตางๆใหมาก โดยไมมีเวลาสําหรับทําในสิ่งเหลานั้นใหมีคณุภาพ (enriching activities) 
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3. ครูหนุมสาวรุนใหมจะมีความรูสึก “อึดอัด (Frustrated)”  เมื่อพวกเขาเขามาอยูใน  “ระบบ 
(System)”  เพราะเปนสิ่งที่ยากมาก ที่จะนาํความคิดใหมๆ มาใชในหองเรียน  ดวยวิธีการที่
จัดไวเรียบรอยแลว (Established ways) จะมีความสําคัญเหนือกวา “นวตักรรม 
(Innovation)” 

4. ครูในโรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญจะมพีื้นฐานไมดีในคณิตศาสตร - แตครูเหลานีจ้ะ
เปนผูที่ริเร่ิมใหความรูคณิตศาสตรกับเยาวชนรุนใหมของเราเปนครั้งแรก 

5. “การบีบคั้นของงบประมาณ (Budgetary constraints)”  หมายถึงวา ส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับการ
เรียนรูของนักเรียน ไมไดเกดิขึ้นจริงในหองเรียน 

 
ปญหาเหลานี้เปนระบบและยากที่จะแกไข   การจัดการการศึกษาดูเหมอืนวาเปนเรื่องของ 

  “การเมือง (Politics)” และ “การเศรษฐศาสตร (Economics)” พอๆกับ  “การสอน (Teaching)” 
 อยางไรก็ตาม รายการขางลางนี้เปนขอแนะนําเฉพาะ (Specific recommendations) ที่อาจจะ
นําไปปฏิบัติไดงาย  เปนเรื่องของการเริ่มตน (A start)  และสามารถพิจารณาคูขนานไปกับ 
ขอแนะนําในภาพใหญระยะยาว (Large-scale, long-term recommendations) เกี่ยวกบัการปฏิรูป
การศึกษาและเทคโนโลยี 
 
1.     นําขอสอบเกาๆของ PISA  มาใชในหองเรียน เพื่อเตรียมนักเรยีนสาํหรับการสอบ PISA 2012  
         (มาตรการะยะสั้น) 
 
2.     สราง  “กลุมเนนพิเศษของครูคณิตศาสตรที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา (Focus groups of recently  
        graduated mathematics teachers)”  เพื่อชวยกนัประเมิน (Assess)  ความสัมฤทธิ์ผล  
        (Effectiveness)  ของ  “โปรแกรมคณติศาสตรศึกษาในมหาวิทยาลยัของไทย (University  
        mathematics education programs)” 
 
3.     พิจารณาศึกษา (Investigate)  การนํา Kangaroo Exam  มาดําเนนิการในประเทศไทย 
 
4.     จัดให “เจาหนาที่หลักของ สสวท. (Key IPST staff)”    สมัครเปนสมาชิกของ ICMCG  
        (International Group for Mathematical Creativity and Giftedness ….. www.igmcg.org) 
 
5.     ใหเจาหนาที่นักวิชาการกลุมคณิตศาสตรของ สสวท.  เสนอบทความในที่ประชมุสัมมนา   
         ICME-12   (www.icme12.org … The 12th International Congress on Mathematical  
         Education, 8-15 July   ณ กรุงโซล) และ MCG-7 (www.mcg7.org ….The 7th  International  
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         Conference for Mathematical Creativity and Giftedness, 15-18 July 2012  ณ เมืองปูซาน ...  
         จัดโดย  Korean Science Academy (KSA) of KAIST และ Korea Society of Educational  
         Studies in Mathematics )     เพื่อเปนการเปดตวั สสวท. ในระดบันานาชาติ   จัดใหม ี
         นักวิชาการจาก สสวท. หลายคน เสนอหัวขอเร่ืองทีแ่ตกตางกันไปยัง Topic Study Groups  
         หลายคณะ  แตอาจจะไมไดรับใหนําเสนอเต็มเวลา ถาหากวิทยากรสองคนมาจากสถาบัน 
         เดียวกัน  Dr. Matsko แนะให ดร.อนชิุต และอาจารยทมะเสนอบทความรวมกนั 
         และแนะนําตารางเวลาดังนี ้

  จัดทํา Outline of proposal  31 กรกฏาคม  2554 
  ไดรับการตอบกลับ   15 สิงหาคม   2554 
  สง Draft of proposal   15 กันยายน   2554 
  ไดรับการตอบกลับ   30 กันยายน   2554 
  สงบทความทาง online   15 ตุลาคม     2554 

 
6.     จัดทําราง  “A Statement on Technology” และนําไปใชอยางเหมาะสมในชั้นเรียน  
 
7.     ติดตาม (อยางมีเปาหมายจริงจัง) กับครูที่ไดเขารวมใน Workshop  และติดตามครทูี่เราไดไป 
        เยี่ยมตามโรงเรียนตางๆ วาครูเหลานีย้งัมีความสนใจในเรื่อง  Inquiry-based learning อยางไร  
        และไดดาํเนินการอยางไรตามความสนใจของพวกเขา 
 
8.     จัดหา  “อาจารยที่สอนคณิตศาสตรศึกษาในมหาวทิยาลัย”  ทําการศึกษาวจิัยในเรื่องความคดิ 
        ใหมๆ (New ideas) ที่จะนํามาใชในโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย 
 
9.     ควรจะรวมตัวกันเสนอประเทศไทยเปนเจาภาพจดั MCG Conference ในกรุงเทพฯ 
        (เพื่อนําเสนอ ใน MCG-7 Conference ที่ประเทศเกาหลี) 
 
10.   ควรจะดาํเนินการใหครูที่เขารวม  Workshop และเจาหนาที่ของ สสวท. รวมกันวางรูปแบบ 
        กิจกรรมของ Workshop ที่จะจดัขึ้นในฤดูรอนปหนา ที่ Dr. Matsko วางแผนจะกลับมาเปน 
        วิทยากรอีก  การจัด Workshop ควรจะใหมเีวลามากขึ้น (เชน หนึง่สัปดาห)     Dr. Matsko จะ 
        นําเอกสารจาก IMSA (IMSA materials)  มามากขึ้น เพื่อใชเปน Models of inquiry-based  
        Learning 
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 เปนสิ่งแนนอน  ที่จะมีตวัคงตัว (Constant) คือ  การเปลี่ยนแปลง (Change) – จากการ
พัฒนาของเทคโนโลยี   และโลกของเรามีการเชื่อมตอกนัมากขึ้น  หลักสูตรก็จะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลีย่งไมได   จึงมีความจําเปนที่จะตองสราง “ส่ิงแวดลอมทางการศึกษา 
(Educational environment)”  ที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเรว็  -  จังหวะ
หรือการกาวไปขางหนา (Pace) ของเทคโนโลยีจะไมชาลงแน    ตนออ (Reed) ที่ออนตัวจะลูไปตาม
กระแสลมเชนใด   หลักสูตรที่มีความออนตัวก็พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของ
โลก (โลกาภิวฒัน) ไดเชนนัน้   ความออนตัว (Flexibility)  จึงเปน “กญุแจ (Key)”  ที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาคณิตศาสตรในประเทศไทย 
 

///////////////////// 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


