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1. วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ในแต่ละสาระ  
2. จัดท าขอบข่ายของหัวข้อเนื้อหา และจัดล าดับหัวข้อเนื้อหาในแต่ละชั้นปี ให้สอดคล้องกับ 
    มาตรฐานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้   
3. จัดท าแนวความคิดต่อเนื่อง (idea flow) ของเนื้อหาในแต่ละชั้นปี  
4. ประชุมพิจารณาแนวความคิดต่อเนื่อง (idea flow) ของเนื้อหาในแต่ละชั้นปี 
5. ปรับแก้ไขแนวความคิดต่อเนื่อง (idea flow) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการยกร่างเนื้อหา 
6. การยกร่างเนื้อหา โดยมีวิธีการเขียน และจัดวางอาร์ตเวิร์กตามแนวทาง สสวท.  
7. ประชุมพิจารณาหนังสือเรียนร่าง 1  
8. ปรับแก้ไขตามมติการประชุมพิจารณาแล้ว

 
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
– ยกร่างโดยนักวิชาการ พนักงานสมทบ บุคคลภายนอก 
– ประชุมร่าง 1 ภายใน ร่วมกับผู้ยกร่างและคณะบรรณาธิการ 
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– ประชุมร่าง 2 ร่วมกับบุคคลภายนอก 
– ทดลองใช้เฉพาะเนื้อหา/โจทย์/กิจกรรมใหม่ 
– บรรณาธิการกิจ 
– ออกแบบรูปเล่ม และจัดท าอาร์ตเวิร์ก 

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
– ยกร่างโดยบุคคลภายนอก 
– บรรณาธิการพิจารณาความเหมาะสมของร่าง 1 
– ประชุมพิจารณาภายใน (ประชุมหลายรอบ) 
– ปรับปรุงจนได้ต้นฉบับ 
– บรรณาธิการกิจ (เสนอให้บรรณาธิการรอบสุดท้าย) 
– ส่งต้นฉบับให้ผู้ยกร่างพิจารณารอบสุดท้าย 
– จัดท าอาร์ตเวิร์ก 
 

ฉบับสิ่งพิมพ ์(แบบเดิม) 
– จัดอาร์ตเวิร์ก   
– ตรวจพิจารณา   
– ส่งองค์การค้า/ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน) 
 

ฉบับอิเล็กทรอนิกส ์

– จัดท าหนังสือเรียนในรูปแบบสิ่งพิมพ์/รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                 
– จัดจ้างบริษัทจัดวางอาร์ตเวิร์ก/ออกแบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์                                                           
– บริษัทด าเนินการจัดวางอาร์ตเวิร์ก/ออกแบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                
– ปรับแก้ไขงานกับบริษัท ตามเงื่อนไขของ TOR                                        
– ตรวจรับงาน ตามเง่ือนไขของ TOR 
– เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 

 

หมายเหตุ : มีการน าส่งผลผลิตให้ส านักประเมิน ส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเมิน แล้วน า 
               ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงในการพิมพ์ครั้งต่อ ๆ ไป 
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คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
– ประชุมก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบคู่มือครู โดยผู้ยกร่างคู่มือครู ผู้เขียนหนังสือเรียน  
   นักวิชาการ ผู้ช านาญ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาฯ 
– ยกร่างโดยนักวิชาการ พนักงานสมทบ บุคคลภายนอก 
– ประชุมพิจารณาร่าง 1 ร่วมกับผู้ยกร่างและคณะบรรณาธิการ 
– ประชุมพิจารณาร่าง 2 ร่วมกับคณะบรรณาธิการ 
– บรรณาธิการกิจ 
– ออกแบบรูปเล่ม และจัดท าอาร์ตเวิร์ก 

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
– ประชุมก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบคู่มือครู โดยผู้ยกร่างคู่มือครู ผู้เขียนหนังสือเรียน  
   นักวิชาการ  ผู้ช านาญ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาฯ 
– ประชุมยกร่างคู่มือครูโดยนักวิชาการร่วมกับครูผู้สอน 
– ประชุมร่าง 1 ภายใน 
– ประชุมพิจารณาภายใน 
– ทดลองใช้ (เฉพาะกิจกรรม) 
– ส่งบรรณาธิการด้านการสอนและเนื้อหา 
– ปรับปรุงเป็นต้นฉบับ 
 

ฉบับสิ่งพิมพ ์(แบบเดิม) 
– จัดอาร์ตเวิร์ก 
– ตรวจพิจารณา 
– ส่งองค์การค้า 
 

ฉบับอิเล็กทรอนิกส ์
– จัดท าคู่มือครูในรูปแบบสิ่งพิมพ์/รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                 
– จัดจ้างบริษัทจัดวางอาร์ตเวิร์ก/ออกแบบคู่มือครอูิเล็กทรอนิกส์                                                           

ขั้นตอนการจัดท าคู่มือคร ู
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– บริษัทด าเนินการจัดวางอาร์ตเวิร์ก/ออกแบบคู่มือครูอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                
– ปรับแก้ไขงานกับบริษัท ตามเงื่อนไขของ TOR                                        
– ตรวจรับงาน ตามเง่ือนไขของ TOR 
– เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ 
 
 

 

 

1. วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้ ท่ีควรมีส่ือ hands on ประกอบการ 
    จัดการเรียนรู้ 
2. ออกแบบ hands on 
3. จัดท าต้นแบบ 
4. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต้นแบบ โดยนักวิชาการ ผู้ช านาญ หรือผู้เช่ียวชาญ  
5. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
6. ทดลองใช้ 
7. ปรับแก้ตามผลการทดลองใช้ 
8. ได้ต้นแบบส่ือ hands on  
 
 

 

 

1. สาขาวิชาศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น หลักสูตรของประเทศต่าง ๆ  แนวโน้ม 
   ของการศึกษานานาชาติ กรอบการวัดและประเมินผลนานาชาติ ผลการติดตามการใช้หลักสูตร  
   ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2. สาขาวิชาสรุปผลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ในข้อ 1  
3. จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก สสวท. ในประเด็น 
    ต่อไปนี ้(อาจมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตร) 

3.1  ทบทวนหลักสูตรเดิม 
    3.2 พิจารณาข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ  

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อ Hands on 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
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4. สาขาน าผลท่ีได้จากการประชุมพิจารณาในข้อ 3 มาพัฒนาต้นร่างหลักสูตร 
5. ประชุมพิจารณาต้นร่างหลักสูตรโดยสาขาและผู้เชี่ยวชาญภายใน สสวท.  
6. สาขาน าผลท่ีได้จากการประชุมพิจารณาต้นร่างในข้อ 5 มาแก้ไขต้นร่างหลักสูตร 
7. ประชุมพิจารณาต้นร่างหลักสูตร 12 ชั้นปี โดยสาขาและผู้เชี่ยวชาญภายใน สสวท. 
8. สาขาน าผลท่ีได้จากการประชุมพิจารณาต้นร่างในข้อ 7 มาแก้ไขต้นร่างหลักสูตร 
9. ประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระ โดยสาขา บุคลากรภายนอกสาขา และผู้เชี่ยวชาญ 
    ภายใน สสวท. 
10. สาขาน าผลท่ีได้จากการประชุมพิจารณาต้นร่างในข้อ 9 มาแก้ไขต้นร่างหลักสูตร 
11. สาขาจัดท าต้นร่างหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษส าหรับการประเมินร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก 
     ต่างประเทศ 
12. ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศวิเคราะห์และประเมินร่างหลักสูตร 
13. สาขาน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์และประเมินร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมา 
     ปรบัปรุงร่างหลักสูตร 
14. ประชาพิจารณ์หลักสูตร 
15. ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประชาพิจารณ์ 
16. ตัวแทนจากสาขาและผู้บริหาร สสวท. น าเสนอร่างหลักสูตรกับ สพฐ. 
17. สาขาน าผลท่ีได้จากการประชุมร่วมกับ สพฐ. มาปรับปรุงร่างหลักสูตรจนกระทั่งได้หลักสูตร 
18. สสวท. ส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ให้ สพฐ. เพ่ือประกาศต่อไป 
 

 

 

 

1. ประชุมก าหนดองค์ประกอบและรูปแบบของคู่มือการใช้หลักสูตร 
2. สาขายกร่างคู่มือการใช้หลักสูตร 
3. ประชุมพิจารณาต้นร่างคู่มือการใช้หลักสูตรโดยสาขาและผู้เชี่ยวชาญภายใน สสวท. 
4. สาขาน าผลท่ีได้จากการประชุมพิจารณาต้นร่าง มาแก้ไขต้นร่างคู่มือการใช้หลักสูตร 
5. สาขาส่งต้นร่างคู่มือการใช้หลักสูตรท่ีแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก สสวท. พิจารณา 
6. สาขาน าผลท่ีได้จากการพิจารณาต้นร่าง มาแก้ไขตน้ร่างคู่มือการใช้หลักสูตร 
7. สาขาส่งต้นร่างคู่มือการใช้หลักสูตรท่ีแก้ไขแล้วให้บรรณาธิการพิจารณา 
8. สาขาน าผลท่ีได้จากการพิจารณาต้นร่าง มาแก้ไขตน้ร่างคู่มือการใช้หลักสูตร 

ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือการใช้หลักสตูร 
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9. บริษัทจัดท าอาร์ตเวิร์ก และส่งต้นฉบับท่ีจัดอาร์ตเวิร์กแล้วให้สาขาพิจารณา 
10. สาขาพิจารณาต้นฉบับท่ีจัดอาร์ตเวิร์กแล้ว 
11. บริษัทแก้ไขต้นฉบับที่จัดท าอาร์ตเวิร์กแล้วตามข้อเสนอแนะของสาขา และส่งต้นฉบับที่แก้ไข 
     แล้วให้สาขา 
12. สาขาส่งต้นฉบับท่ีแก้ไขแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญภายในสาขาพิจารณา 
13. ผู้บริหาร สสวท. พิจารณาคู่มือการใช้หลักสูตร 
14. เผยแพรคู่่มือการใช้หลักสูตร 
 
 
 
 

1. ประชุมก าหนดจุดประสงค์ รูปแบบการอบรม กรอบเนื้อหาการอบรม กลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลา 
   ในการจัดอบรม โดย ผู้อ านวยการสาขาฯ ผู้ช านาญ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญส านักวิชาการ  
2. ประชุมยกร่างหลักสูตรอบรม โดย ผู้อ านวยการสาขาฯ นักวิชาการ ผู้ช านาญ ผู้เชี่ยวชาญส านัก 
    วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วยงาน (ถ้าม)ี 
3. ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรจากข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
4. ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรอบรม โดย ผู้อ านวยการสาขาฯ นักวิชาการ ผู้ช านาญ ผู้เชี่ยวชาญ 
    ส านักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วยงาน (ถ้ามี) 
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรจากข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
6. ประชุมบรรณาธิการหลักสูตรกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน 
7. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากข้อเสนอแนะของคณะบรรณาธิการ   
8. ได้หลักสูตรการจัดอบรม 
 

อบรมแบบ face to face อบรมแบบออนไลน ์ อบรมแบบทางไกล 
เตรียมสื่ออุปกรณ์การอบรม 
 

เตรียมระบบอบรมออนไลน์ เตรียมระบบการถ่ายทอดและ
รับสัญญาณ 

 
ประสานงานวิทยากรภายในและภายนอก (ถ้ามี) 
อบรมตามแนวทางท่ีวางแผน 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการอบรม 

ขั้นตอนการจัดอบรมครู 
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1. ประชุมพิจารณา วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้ท่ีควรมีสื่อวีดิทัศน์    
   ประกอบการจัดการเรียนรู้  
2. ประชุมก าหนดรูปแบบวีดิทัศน์ 
3. ยกร่างสคริปต์ 
4. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะสคริปต์ โดยนักวิชาการ ผู้ช านาญ หรือผู้เช่ียวชาญ  
5. ปรับแก้สคริปต์ 
6. ส่งสคริปต์ให้ทีมถ่ายท า (บริษัท หรือ สาขานวัตกรรมฯ) 
7. ถ่ายท าวีดิทัศน์ 
8. ทีมถ่ายท าตัดต่อ  
9. พิจารณาวีดิทัศน์ท่ีตัดต่อเรียบร้อย 
10. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
11. พิจารณาและปรับแก้จนเสร็จสมบูรณ์ 
12. ได้ต้นฉบับ พร้อมเผยแพร่ 
 
 
 
 

1. ประชุมพิจารณา วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้ ท่ีควรมีส่ือดิจิทัล  
   ประกอบการจัดการเรียนรู้  
2. ประชุมก าหนดรูปแบบสื่อ ลักษณะเฉพาะของสื่อ 
3. ยกร่างสคริปต์สื่อ 
4. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะสคริปต์ โดยนักวิชาการ ผู้ช านาญ หรือผู้เช่ียวชาญ  
5. ปรับแก้สคริปต์ 
6. จัดท า TOR และจัดจ้างบริษัท 
7. ส่งสคริปต์ให้บริษัทผู้รับจ้าง 
8. บริษัทออกแบบและจัดท าส่ือ 
9. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะสื่อ ด้านเนื้อหา การน าเสนอ ฯลฯ โดยนักวิชาการ ผู้ช านาญ หรือ 

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อวดีิทัศน ์

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อดจิิทัล 
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   ผู้เช่ียวชาญ 
10. บริษัทปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
11. พิจารณาและปรับแก้จนเสร็จสมบูรณ์ 
12. ได้ต้นฉบับพร้อมเผยแพร่ 
 

 หมายเหตุ  สื่อดิจิทัล ในท่ีนี้ ได้แก่ learning object / AR / VR 
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ภาคผนวก 
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ของ สสวท. 
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การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ของ สสวท. 
จารุวรรณ แสงทอง 

 
การพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 1 (2514 – 2524) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่าง
เป็นทางการโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 42 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2515 โดยจอมพลถนอม
กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นผู้ลงนามให้ สสวท. มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ก่อนหน้านั้น ในวันท่ี
4 สิงหาคม 2513 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2513 ให้จัดตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้น โดยมี
ดร.สนั่น สุมิตรเป็นผู้อ านวยการ สสวท. คนแรก 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยงานหนึ่งของ สสวท. ได้เริ่มโครงการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
ขึ้นในปีพุทธศักราช 2514 โดยเริ่มจากการส่งบุคลากรหลักด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา
จ านวน 6 คนไปรับการอบรมด้านการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร ์ท่ี Chelsea College of Science 
and Technology สหราชอาณาจักร หลังจากบุคลากรหลักท้ัง 6 คน ซึ่งได้แก่ ดร.สุชาติ  รัตนกุล 
ม.ร.ว.พรรคพงศ์สนิท  สนิทวงศ ์ นายสุเทพ  จันทร์สมศักดิ์  นางพรรณทิพย ์ ม้ามณี  นางจาระไน 
เกษมศิริ และ ดร.ระวิพันธ์  โสมนะพันธุ์ กลับมาจากการฝึกอบรมแล้ว ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในขณะนั้น 
มี 2 ชั้นปี ได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ม.ศ.4) และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ม.ศ.5) เหตุผลท่ีเร่ิมพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนระดับชั้นอื่น  เนื่องจากว่า
ระดับชั้นนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อท่ีส าคัญในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  และพบว่า นักเรียน
ขาดความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด (concept) และวิธีการให้เหตุผล ถนัดแต่การคิด
ค านวณ ท าให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ในขณะท่ีมีการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ก็ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
หลักสูตรระดับประถมศึกษาขึ้นมาพร้อม ๆ กันด้วย เพื่อกระตุ้นบรรยากาศให้เกิดความตื่นตัวและ
ความสนใจให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ซึ่งท่ัว
โลกท้ังในยุโรปและอเมริกาได้ด าเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร์มาแล้ว
หลายครั้งตั้งแต่ประเทศไทยประกาศใช้หลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2503 
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของ สสวท. จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นใน
ระหว่างวันท่ี 15 – 26 พฤษภาคม 2515 ณ ห้องประชุมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง 120 คนท้ังจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นครูผู้สอนจากทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ท้ังด้าน
สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายฝึกหัดครู ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมท้ังมีผู้
สังเกตการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมในการสัมมนาอีก 54 คน จุดประสงค์ของการ
สัมมนาครั้งนี้นอกจากการกระตุ้นบรรยากาศให้ผู้ร่วมสัมมนาสนใจและเห็นความส าคัญของการ
ปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์แล้ว ยังต้องการให้เห็นความส าคัญของการปรับปรุงการเรียนการ
สอน และท่ีส าคัญยิ่งเพื่อก าหนดตัวบุคคลท่ีจะร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนหรือร่วมในการ
ทดลองหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่หลังจากการสัมมนาครั้งใหญ่ดังกล่าว ได้มีการสัมมนากลุ่มย่อยอีก
หลายคร้ัง รวมถึงการศึกษาค้นคว้า การเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรของต่างประเทศ 
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของ สสวท. จึงได้ก าหนดทิศทางของหลักสูตรคณิตศาสตร์ของท้ัง 
12 ชั้นป ีเขียนรายละเอียดหลักสูตร เขียนหนังสือเรียนและคู่มือครู ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการ
สอน อบรมครูในโครงการทดลองสอน ออกไปสังเกตการสอนของครูในโครงการฯ ประชุมสัมมนา
ครูในโครงการฯเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับปรับปรุงหนังสือเรียน คู่มือคร ูและอุปกรณ์ประกอบการ
สอนการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์สายสามัญแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา นอกจากหลักสูตรคณิตศาสตร์สายสามัญแล้ว 
สสวท. ยังได้รับมอบหมายให้พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพาณิชยกรรม
อีกด้วย 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การพัฒนาหลักสูตร สื่อและการทดลองสอนเริ่มท่ีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในช่วง
พ.ศ. 2514 – 2519 สสวท. ได้จัดท าหนังสือเรียน คู่มือครูและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียน 2 สาย สายท่ี 1 และสายท่ี 2 สายละ 4 เล่ม น าไปทดลองใช้ในโรงเรียนโดยเริ่ม
ทดลองใช้ท่ีชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ม.ศ.4) ในปีการศึกษา 2517 จ านวน 10 โรงเรียน และทดลองใช้
ในปีการศึกษา 2518 และปีการศึกษา 2519 จ านวน 19 โรงเรียน ทดลองใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 (ม.ศ.5) ในปีการศึกษา 2518 ถึงปีการศึกษา 2520 ในโรงเรียนจ านวน 19 โรงเรียน การ
ประกาศใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศเริ่มขึ้นในปีการศึกษา
2520 ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และเริ่มใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในปีการศึกษา 2521 จาก
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบชั้น
รียน ประถม-มัธยมต้น-มัธยมปลาย จาก 7-3-2 เป็น 6-3-3 โดยเริ่มในปีการศึกษา 2521 จึงท าให้
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ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องจัดการเรียนการสอนจาก 2 ปีเป็น 3 ปี และนักเรียนท่ีเริ่ม
เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีอายุน้อยลง 1 ปี จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ สสวท. 
ปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 ท่ีเริ่ม
ใช้ท่ัวประเทศในปีการศึกษา 2520 เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
2524 โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่นี้ในปีการศึกษา 2524 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ได้พัฒนาและปรับปรุงจากการ
ประมวลข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช  
2518 และการประชุมปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากครู นักการศึกษา นักวิชาการ 
อาจารย์จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปรับปรุงเนื้อหาและเวลาเรียนให้
เหมาะสมกับสายวิชาเรียนและอายุของนักเรียน โดยหลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2524 นี้เป็นวิชาเลือกตามแผนการเรียน มี 2 สาย แต่ละสายประกอบด้วย 6 รายวิชา 
แต่ละรายวิชาในสายท่ี 1 ใช้เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์/ภาค (รายวิชาละ 2 หน่วยการเรียน) ส าหรับ 
แต่ละรายวิชาในสายท่ี 2 ใช้เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค (รายวิชาละ 1 หน่วยการเรียน) 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การจัดท าหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในช่วง พ.ศ. 2514 – 2519
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของ  สสวท. ได้จัดท าหนังสือเรียน คู่มือครู และอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังทดลองใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.ศ.1) และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.ศ.2) ในโรงเรียนทดลอง 10 แห่ง และในช่วงปีพุทธศักราช 2519 ทราบว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะมีการเปลี่ยนระบบชั้นเรียนเป็น 6-3-3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ของ สสวท. จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นหลักสูตรเตรียมรับนักเรียนในระบบชั้นเรียนใหม่
ซึ่งมีอายุน้อยลง 1 ปี นั่นคือจัดท าหลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
และเริ่มใช้ท่ัวประเทศกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.2) และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) โดยเริ่มจากปีการศึกษา 2521 ปีการศึกษา 2522 และปีการศึกษา 2523 
ตามล าดับ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรโดยรวม
ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชาโดยคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นวิชาบังคับท่ี 
นักเรียนทุกคนต้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.2) และเป็น
วิชาเลือกในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) วิชาบังคับคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 มี
ท้ังหมด 4 รายวิชา แต่ละรายวิชามีเวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์/ภาค (รายวิชาละ 2 หน่วยการเรียน) 
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วิชาเลือกคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบ่งเป็น 2 สาย สายท่ี 1 และสายท่ี 2 แต่ละสายมี 
2 รายวิชา แต่ละรายวิชาในสายท่ี 1 ใช้เวลาเรียน 6 คาบ/สัปดาห์/ภาค (รายวิชาละ 3 หน่วยการ
เรียน) ส าหรับแต่ละรายวิชาในสายท่ี 2 ใช้เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์/ภาค (รายวิชาละ 2 หน่วย
การเรียน) 
 
ระดับประถมศึกษา 

การจัดท าหลักสูตรระดับประถมศึกษาในช่วง พ.ศ.2514 – 2519 คณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรได้วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 แล้วได้ปรับปรุง
หลักสูตรโดยตัดเนื้อหาท่ีไม่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันออกไป เพ่ิมเร่ืองท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวันเข้าไป และจัดล าดับเนื้อหาใหม่ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ผ่านสื่ออุปกรณ์การสอนมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 
2519 ได้มีการเริ่มทดลองใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ ในโรงเรียน
โครงการทดลอง ของ สสวท. จ านวน 11 โรงเรียน และในช่วงปีการศึกษา 2519 – 2524 ได้มีการ
ทดลองใช้ในโรงเรียนทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 65 โรงเรียนควบคู่ไปด้วย สสวท. ได้ติดตามผลการทดลองใช้หลักสูตรและน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและสื่อให้ดียิ่งขึ้น ในปีพุทธศักราช 2521 ได้มีการประกาศใช้หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยเริ่มใช้ท่ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน          
ปีการศึกษา 2521 และใช้เรื่อยไปทีละชั้นปี จนครบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2526
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ประกอบด้วยกลุ่มการเรียนรู้ 5 กลุ่ม คณิตศาสตร์อยู่ใน
กลุ่มทักษะท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับภาษาไทย ในโครงสร้างหลักสูตร
ก าหนดให้โรงเรียนจัดเวลาเรียนของกลุ่มทักษะท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ เป็นเวลาประมาณร้อยละ 50 ของเวลาเรียนท้ังหมดในชั้นระถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
(เวลาเรียนรวมท้ังหมดปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง) ประมาณร้อยละ 35 ของเวลาเรียนท้ังหมด
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 (เวลาเรียนรวมท้ังหมดปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง) และ
ประมาณร้อยละ 21 ของเวลาเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 (เวลาเรียนรวมท้ังหมดปีละไม่
น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง) นั่นคือในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 คณิตศาสตร์จะมีเวลาเรียน
ประมาณ 250 ชั่วโมงต่อปี (เมื่อคิดเวลาเรียนเป็นร้อยละ 25 ของเวลาเรียนท้ังหมด) ในชั้นประถม
ปีท่ี 3 และ 4 คณิตศาสตร์จะมีเวลาเรียนประมาณ 175 ชั่วโมงต่อปี (เมื่อคิดเวลาเรียนเป็นร้อยละ 
17.5 ของเวลาเรียนท้ังหมด) และในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 คณิตศาสตร์จะมีเวลาเรียน
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ประมาณ 126 ชั่วโมงต่อปี (เมื่อคิดเวลาเรียนเป็นร้อยละ 10.5 ของเวลาเรียนท้ังหมด) หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2518 และ  2524 ท่ีปรับปรุงใหม่นี้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรพุทธศักราช 2503 โดยมีการบูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตร์ทุกแขนงซึ่ง
แต่เดิมแยกเป็นเลขคณิต-พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ มาเชื่อมโยงกันเป็นคณิตศาสตร์วิชา
เดียว ท่ีใช้เซตและฟังก์ชันเป็นตัวเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษา มีการตัดเนื้อหาท่ีไม่จ าเป็นและ
เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม เช่น สถิติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ตลอดจนเพิ่มเรื่อง
ใหม่เช่นเวกเตอร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลัสเข้าไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
เปลี่ยนแปลงจากการสอนโดยครูหลายคนส าหรับแต่ละแขนงวิชามาเป็นการสอนโดยครูคนเดียว
ตลอดท้ังวิชาการจัดการเรียนการสอนจะเน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจ า ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูสอน
นักเรียนให้คิดด้วยการให้ครูตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดมากยิ่งขึ้น 
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพาณิชยกรรม 

สสวท. ได้รับมอบหมายให้จัดท าหลักสูตรคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม โดยได้ด าเนินการใน
พ.ศ. 2521 – 2524 โดยพัฒนาหลักสูตร จัดท าหนังสือเรียนและคู่มือครู 4 ชุดส าหรับชั้น ปวช.1 
และ ปวช.2 โดยน าไปทดลองใช้ในโรงเรียนในโครงการทดลอง 7 โรงเรียน และได้ประกาศใช้
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมท่ัวประเทศ ในปีการศึกษา 2524 
 
การพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 2 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2533) 

จากการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ท้ังกระทรวงศึกษาธิการ
และ สสวท. ต่างก็ท าการวิจัย ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตรท่ีประกาศใช้ไปแล้ว
สาขาคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ก็ได้ด าเนินการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตรคณิตศาสตร์
และสื่อการเรียนการสอนท่ี สสวท. พัฒนาขึ้นเช่นกัน นอกจาการวิจัย ติดตามและประเมินผล
หลักสูตรและสื่อท่ีใช้ประกอบหลักสูตร พุทธศักราช 2521 และ 2524 แล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2521 สสวท. ได้ท าวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ซึ่งมี 25 ประเทศท่ีเป็น
ส ม า ชิ ก ข อ ง  The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) ร่วมท าวิจัยในโครงการ The Second International Mathematics Study 
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(SIMS) โดยในการท าวิจัยดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์และประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนอายุ 13 ปี (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2) และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของประเทศสมาชิกทั้ง 25 ประเทศ ด้วย จากการวิจัยร่วมกับนานาชาติและการ
วิจัยติดตามประเมินผลหลักสูตรและสื่อ สสวท. ได้รวบรวมข้อมูลและประมวลข้อมูลมาใช้ในการ
เตรียมการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทยต่อไปตั้งแต่ 
พุทธศักราช 2531 สสวท . ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนท่ัว
ประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยใช้ทีละชั้นปีในแต่ละระดับ ซึ่งในระดับประถมศึกษาใช้
หลักสูตรครบท้ัง 6 ชั้นปี ในปีการศึกษา 2539 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายใช้ครบ
ท้ัง 3 ชั้นปีของแต่ละระดับในปีการศึกษา 2536 
 
ระดับประถมศึกษา 

คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้น
ยังคงเป็นวิชาในกลุ่มทักษะท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เวลาเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
ยังเป็นประมาณ 250 ชั่วโมงต่อปี เมื่อคิดเป็นร้อยละ 25 ของเวลาเรียนท้ังหมด 1000 ชั่วโมงต่อปี
เช่นเดิม ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 เวลาเรียนคณิตศาสตร์ยังคงเป็นประมาณ 175 ชั่วโมงต่อ
ปี เมื่อคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของเวลาเรียนท้ังหมด 1000 ชั่วโมงต่อป ีในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 
6 เวลาเรียนคณิตศาสตร์เป็นประมาณ 125 ชั่วโมงต่อปีเมื่อคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของเวลาเรียน
ท้ังหมด 1000 ชั่วโมงต่อปี ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 
ในด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์มีการปรับปรุงจากหลักสูตร  พุทธศักราช 2521 บ้าง เช่น ตัดเรื่อง 
เศษซ้อน และเพิ่มให้เรียนรู้เรื่องค่าเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 ตัดเรื่องความเท่ากันทุก
ประการของรูปเรขาคณิตและเรื่องคู่อันดับ ออกจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โดยให้ไปเริ่ม
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการปรับหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มาเป็น
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 นี้ สิ่งท่ีมีการปรับเปลี่ยนมากในหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533 ได้แก่รูปแบบการเขียนหลักสูตรของทุกวิชา  ในหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 นั้น หลักสูตรของทุกวิชาจะก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ความคิดรวบยอด
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หรือหลักการโดยละเอียด และก าหนดเนื้อหาท่ีจะใช้สอนให้ไว้ในหลักสูตร  แต่หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533 ก าหนดไว้เพียงค าอธิบายวิชา ซึ่งไม่ละเอียดเพียงพอ เป็นผลให้ครูท่ีไม่มี
ประสบการณ์ในการสอนมาก่อนต้องยึดหนังสือเรียนและคู่มือครูเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีการปรับลดเนื้อหาท่ีไม่จ าเป็นลง จัดแยกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน เช่นการพิสูจน์เรขาคณิตยุคลิด เป็นรายวิชาเลือกเฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีสนใจและมีความถนัด การพัฒนาสื่อก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวการด าเนิน
กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 เป็นวิชา
บังคับแกนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 และเป็นวิชาเลือกเสรีในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แต่เวลา
เรียนส าหรับวิชาบังคับแกนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 ซึ่งมี 4 รายวิชา แต่ละรายวิชามีเวลา
ลดลงจากหลักสูตร พุทธศักราช 2521 นั่นคือเวลาเรียนลดลงจาก 4 คาบ/สัปดาห์/ภาค (2 หน่วย
การเรียน) เป็น 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค ซึ่งจากการวิจัย ติดตามและประเมินผล รวมท้ังจากการวิจัย
ร่วมกับนานาชาติ พบว่าการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นต้องการเวลาส าหรับเสริมสร้างทักษะ  เวลาท่ี
ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 นั้นไม่
เพียงพอส าหรับให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ สสวท. จึงได้ก าหนดให้มีรายวิชาเลือกเสรีเพ่ือให้โอกาส
ส าหรับโรงเรียนได้มีเวลาในการเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 
2 อีก 4 รายวิชา แต่ละรายวิชามีเวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค (1หน่วยการเรียน) ส าหรับ
รายวิชาเลือกเสรีในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นั้น ไม่ได้แบ่งเป็น 2 สายเหมือนเช่นท่ีจัดไว้ในหลักสูตร 
พุทธศักราช 2521 แต่ได้จัดวิชาเลือกเสรีไว้ 4 รายวิชา โดยระบุไว้ว่านักเรียนท่ีมีความประสงค์จะ
เรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องเลือกเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 จ านวน 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีเวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค (2.5 หน่วยการเรียน) 
และส าหรับผู้ท่ีมีความถนัดและสนใจคณิตศาสตร์เป็นพิเศษสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้อีก 2 รายวิชา แต่ละรายวิชามีเวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค (1 หน่วย
การเรียน) โดยท่ี 1 ใน 2 รายวิชาในชุดหลังนี้เป็นรายวิชาเฉพาะด้านการพิสูจน์เรขาคณิตยุคลิด 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533) เป็นวิชาเลือกเสรี มี 2 โครงสร้าง โครงสร้างท่ี 1 ส าหรับผู้ท่ีต้องการเน้นหนักทาง
คณิตศาสตร์ โครงสร้างท่ี 2 ส าหรับผู้ท่ีต้องการเรียนคณิตศาสตร์พอเป็นพื้นฐาน โครงสร้างท่ี 1 มี
รายวิชาให้เลือกเรียน 6 รายวิชา รายวิชาละ 5 คาบ/สัปดาห์/ภาค (2.5 หน่วยการเรียน) และ
นักเรียนท่ีเรียนโครงสร้างท่ี 1 นี้ยังสามารถเลือกเรียนคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจ
เป็นพิเศษเพิ่มเติมได้อีก รายวิชาเหล่านี้เน้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง เรื่องท่ีจะเรียนเป็นเรื่องท่ีครู
และนักเรียนตกลงกัน ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ถึง 6 รายวิชา โดยแต่ละ
รายวิชาก าหนดเวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห์/ภาค (0.5 หน่วยการเรียน) ซึ่งรายวิชาเหล่านี้เป็น
ทางเลือกส าหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.) และนักเรียนอื่นท่ีมีความถนัดและสนใจคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ  ใน
โครงสร้างท่ี 1 นี้เช่นกัน มีการก าหนดวิชาเลือกเสรีส าหรับผู้ท่ีสนใจการพิสูจน์คณิตศาสตร์ยุคลิด
เป็นพิเศษ นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีเฉพาะทางด้านเรขาคณิตนี้ เพ่ิมเติมได้อีก 1 
รายวิชา โดยก าหนดเวลาเรียนไว้ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค (1 หน่วยการเรียน) โดยนักเรียนท่ีจะเลือก
เรียนรายวิชานี้จะต้องเรียนรายวิชาเฉพาะด้านการพิสูจน์เรขาคณิตยุคลิดในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมาก่อน โครงสร้างท่ี 2 มีรายวิชาให้เลือกเรียน 6 รายวิชา แต่ละรายวิชามีเวลาเรียน 3 
คาบ/สัปดาห์/ภาค (1.5 หน่วยการเรียน) นักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีในโครงสร้างที่ 1 นี้ 
อาจเปลี่ยนแผนการเรียนจากโครงสร้างท่ี 1 มาเรียนในโครงสร้างท่ี 2 ก็ได้ คณิตศาสตร์ ใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) มีทางเลือกท่ี
หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและสนใจมากขึ้นกว่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 
ระดับอาชีวศึกษา 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับอาชีวศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร  พุทธศักราช
2530 และหลังจากนั้นได้ประกาศหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2530 (ฉบับ
ปรับปรุง 2533) โดย สาขาคณิตศาสตร์ สสวท. ได้ยกร่างค าอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์  ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในหมวดวิชาพื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 รายวิชา เป็นรายวิชา 3 หน่วยกิต 2 รายวิชา และรายวิชา 2 หน่วยกิตอีก 2 
รายวิชา และได้จัดท าหนังสือเรียนและคู่มือครูส าหรับ 4 รายวิชาดังกล่าวด้วย 

นอกจากนี้ได้ สสวท. ยังได้พัฒนารายวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2536 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในหมวดวิชาพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 
2 รายวิชา รายวิชาละ 2 หน่วยกิต รวมท้ังจัดท าเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งวิทยาลัยหลายแห่ง
ขอน าฉบับร่างไปใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 ก่อนท่ีจะน าไปผลิตโดยองค์การค้าของคุรุสภา 
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้จัดท าหนังสือเรียนและคู่มือครูให้กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ส าหรับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ ในหมวดวิชาพื้นฐาน 2 รายวิชา และหมวดวิชา
ธุรกิจสัมพันธ์อีก 2 รายวิชา ต่อมากรมอาชีวะ มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรเอง โดย สสวท. ได้มีส่วน
ร่วมเป็นกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2538 ในหมวดวิชาพื้นฐาน และได้จัดท าหนังสือเรียนและคู่มือครูส าหรับรายวิชาพื้นฐาน  2 
รายวิชาในหลักสูตรดังกล่าว และต่อมาภายหลัง สสวท. ได้ยุติการพัฒนาหลักสูตรและสื่อส าหรับ
สายอาชีวศึกษา 
 
การพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 3 (พุทธศักราช 2544 และ 2551) 

การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจท่ีไม่มีวันจบสิ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลให้ต้องมีการ
ทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนไปของโลกตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตร
ต้องพิจารณาถึงประชากรในอนาคตว่าต้องการความรู้หรือทักษะด้านใด  หลังจากการปรับปรุง
หลักสูตรในปีพุทธศักราช 2533 สสวท. ได้ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศ
ต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมท้ังใน พ.ศ. 2536 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ท าการศึกษาและยกร่างหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับทศวรรษหน้าขึ้น  
และ สสวท. ยังได้ศึกษาและเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ ร่วมไปอีก
ด้วย ประเทศไทยได้ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และมีนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรการศึกษา ระดับต่าง ๆ 
ขึ้นโดยมีนโยบายให้พัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน สสวท. จึงได้น าหลักสูตรท่ีเตรียมการไว้ล่วงหน้า
แล้วมาพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์อิงมาตรฐานขึ้นกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเริ่มใช้ในโรงเรียนน าร่องในชั้น ป.1 
ป.4 ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2545 และใช้ทีละชั้นปีในโรงเรียนท่ัวไปในปีการศึกษา 2546
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรส าหรับ 12 ชั้นปี แบ่งระดับ
การศึกษาเป็น 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นท่ี 1 ประกอบด้วยชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  1 – 3 ช่วงชั้นท่ี 2
ประกอบด้วยชั้นประถมปีท่ี 4 – 6 ช่วงชั้นท่ี 3 ประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และช่วงชั้น
ท่ี 4 ประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็น
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หลักสูตรท่ีอิงมาตรฐาน ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้จะก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเมื่อเรียนจบ 12 ชั้นปี 
และในแต่ละช่วงชั้นได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นส าหรับผู้เรียนท่ีเรียนจบในแต่ละช่วงชั้น
ไว้ด้วยคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 ใน 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก าหนดสาระไว ้6 สาระ ได้แก่ จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การเคราะห์ 
ข้อมูลและความน่าจะเป็น และทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 นี้ มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท้ังด้าน
เนื้อหาและทักษะ/กระบวนการเข้าด้วยกัน และเพื่อให้เห็นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี
ต้องการเน้นให้ชัดเจนขึ้น จึงได้ก าหนดให้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสาระหนึ่งท่ีมี
มาตรฐานก ากับไว้ นอกจากนี้ในหลักสูตรคณิตศาสตร์นี้ยังเน้นในด้านความรู้สึกเชิงจ านวน 
(number sense) และความรู้สึกเชิงปริภูมิ  (spatial sense) ซึ่งมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นในตัว
นักเรียน เพื่อน าไปใช้ต่อไปได้ด้วย และจากการวิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตรท่ีผ่านมาพบว่า
เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถจินตนาการหรือนึกภาพเกี่ยวกับภาพ  3 มิติได้ ในหลักสูตรนี้จึงได้
ก าหนดมาตรฐานด้านนี้ไว้ด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 นี้ ก าหนดให้
โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง โดยในหลักสูตรท่ีประกาศออกไปจากส่วนกลาง
ก าหนดเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ าท่ี
ทุกคนต้องบรรลุไว้โรงเรียนจะต้องน ามาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี
ก าหนดไว้ไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานส าหรับผู้เรียนทุกคน และโรงเรียนสามารถจัดรายวิชาเพิ่มเติม
ตามความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียนได้ด้วย ภายใต้กรอบเวลาโดยรวมท่ีก าหนดไว้ในแต่ละ
ช่วงชั้น และไม่ได้ก าหนดเวลาส าหรับแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่งเป็นผลให้บางโรงเรียนก าหนดรายวิชา
และเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระตามศักยภาพของโรงเรียน นั่นคือพิจารณาจ านวนครูในแต่ละ
กลุ่มสาระท่ีมีอยู่ไม่ได้จัดตามศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของนักเรียน ในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนต้องก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนเองและน ามาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงชั้นไปจัดท าผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังส าหรับมาตรฐานแต่ละข้อ เพื่อน าไปจัดท ารายวิชา 
และค าอธิบายรายวิชาส าหรับรายวิชาพื้นฐาน และโรงเรียนต้องเขียนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ส าหรับรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นเองอีกด้วย ซึ่ง สสวท. คาดว่าบางโรงเรียนคงมีความพร้อมท่ีจะท า
หลักสูตรคณิตศาสตร์เองได้ แต่บางโรงเรียนอาจไม่พร้อมท่ีจะจัดท าได้เอง สสวท. จึงได้จัดท า
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  รวมท้ังจัดท าตัวอย่าง
รายวิชาท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมให้ไว้ด้วย  ซึ่งช่วยเหลือโรงเรียนไปได้ระดับหนึ่ง 
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จากการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรหลังจากหลักสูตรประกาศใช้ไปแล้วระยะหนึ่งพบว่า
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีท้ังจุดดีและจุดท่ีเป็นปัญหา จุดดีคือมีความ
ยืดหยุ่นโรงเรียนมีอิสระในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเอง แต่ขณะเดียวกันก็มีจุดท่ีเป็นปัญหา 
เช่น จากความเป็นอิสระในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาก็ท าให้หลักสูตรของแต่ละโรงเรียนมี
ความแตกต่างกัน เมื่อนักเรียนมีการย้ายโรงเรียนกลางช่วงชั้น ท าให้เกิดปัญหาในการเทียบโอนขึ้น 
เนื่องจากการจัดรายวิชาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน  ผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังก็มี
หลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ขึ้น โดยมุ่งหวังท่ีจะช่วยเหลือโรงเรียนและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้เป็นการปรับเล็ก (minor change) โดยการปรับปรุงหลักสูตรได้
ด าเนินการขึ้น โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมขึ้นในปี พ.ศ. 2548 และเชิญ สสวท. ไปร่วมพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ี สสวท. รับผิดชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเริ่ม
จากการจัดท าตัวชี้วัดรายปี ส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นแต่ละข้อตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา     
ปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังจากมีการทบทวนอีกหลายครั้ง จึงได้ตกลงให้จัดท าตัวชี้วัดราย
ปีส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และตัวชี้วัดช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และก าหนดสาระแกนกลางส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว และถอดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
ออกไปจากหลักสูตร หลักสูตรท่ีปรับใหม่นี้มีการก าหนดกรอบเวลาเรียนส าหรับแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ชัดเจนขึ้นสสวท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพิจารณ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง .... ) กับ สพฐ. ใน 4 ภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 หลังจาก
การพิจารณ์หลักสูตรแล้ว ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดรายปี ของระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) และตัวชี้วัดช่วงชั้นของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสาระ
การเรียนรู้แกนกลางส าหรับแต่ละตัวชี้วัด สพฐ. ได้เตรียมประกาศใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง และ
ได้รับค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมายว่า สพฐ. มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดหลักสูตรแกนกลางเท่านั้น จึงท า
ให้การประกาศใช้หลักสูตรท่ีปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
ท่ีปรับปรุงให้มีความชัดเจนขึ้นนั้น ต้องเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สพฐ. จะเริ่มน าร่องการใช้หลักสูตรกับโรงเรียนท่ีคัดเลือกจาก
แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตละ 3 โรงเรียน (โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) และโรงเรียนท่ีพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมน าร่องอีกจ านวน
หนึ่ง ในชั้น ป.1 – 6 ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้หลักสูตรในโรงเรียนท่ัวไปในปี



22 
 

การศึกษา 2553 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ ได้ก าหนด
โครงสร้างเวลาเรียนโดยรวมและเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ด้วย  โดยท่ีในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ก าหนดเวลาส าหรับคณิตศาสตร์ไว้ประมาณ  200 ชั่วโมงต่อปี ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ก าหนดเวลาส าหรับคณิตศาสตร์ไว้ประมาณ  160 ชั่วโมงต่อปี ชั้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี  1 – 3 ก าหนดให้ เรียนคณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐานปีละ  3 หน่วยกิต  ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายก าหนดให้เรียนคณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐานรวมท้ังช่วงชั้น 6 หน่วยกิต โดย
ในระดับประถมศึกษาให้จัดการเรียนการสอนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาให้จัดการเรียนการสอน
เป็นรายภาค ท้ังนี้โรงเรียนสามารถจัดรายวิชาเพิ่มเติมได้ด้วย ซึ่ง สสวท. เสนอแนะให้โรงเรียนจัด
รายวิชาเพิ่มคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับนักเรียนท่ีจะเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายด้วย การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นกระบวนการท่ีต้องด าเนินการอยู่
เสมอเพื่อเหมาะสมกับความก้าวหน้า ทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น 
สสวท. จะต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป 
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โครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิโฟล์ค     
สวาเกน. (2527). รายงานผลการวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์. กรุงเทพ; โรงพิมพ์ 
อักษรไทย.  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2536) 
รายงานผลการศึกษาและจัดท าหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับ 
ทศวรรษหน้า. เอกสารอัดส าเนา. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(30 พฤศจิกายน 2538) สรุปผลการประชุม 
พิจารณาหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับทศวรรษหน้า. เอกสาร 
อัดส าเนา. 

 
 
 
 
 
 
 
 


