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1. วิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ในแตละสาระ  

2. จัดทําขอบขายของหัวขอเนื้อหา และจัดลําดับหัวขอเนื้อหาในแตละชั้นป ใหสอดคลองกับ 

    มาตรฐานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู   

3. จัดทําแนวความคิดตอเนื่อง (idea flow) ของเนื้อหาในแตละชั้นป  

4. ประชุมพิจารณาแนวความคิดตอเนื่อง (idea flow) ของเนื้อหาในแตละชั้นป 

5. ปรับแกไขแนวความคิดตอเนื่อง (idea flow) เพื่อใชเปนแนวทางในการยกรางเนื้อหา 

6. การยกรางเนื้อหา โดยมีวิธีการเขียน และจัดวางอารตเวิรกตามแนวทาง สสวท.  

7. ประชุมพิจารณาหนังสือเรียนราง 1  

8. ปรับแกไขตามมติการประชุมพิจารณาแลว

 
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

– ยกรางโดยนักวิชาการ พนักงานสมทบ บุคคลภายนอก 

– ประชุมราง 1 ภายใน รวมกับผูยกรางและคณะบรรณาธิการ 
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ข้ันตอนการจัดทําหนังสือ
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– ประชุมราง 2 รวมกับบุคคลภายนอก 

– ทดลองใชเฉพาะเนื้อหา/โจทย/กิจกรรมใหม 

– บรรณาธิการกิจ 

– ออกแบบรูปเลม และจัดทําอารตเวิรก 

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

– ยกรางโดยบุคคลภายนอก 

– บรรณาธิการพิจารณาความเหมาะสมของราง 1 

– ประชุมพิจารณาภายใน (ประชุมหลายรอบ) 

– ปรับปรุงจนไดตนฉบับ 

– บรรณาธิการกิจ (เสนอใหบรรณาธิการรอบสุดทาย) 

– สงตนฉบับใหผูยกรางพิจารณารอบสุดทาย 

– จัดทําอารตเวิรก 

 

ฉบับสิ่งพิมพ  

– จัดอารตเวิรก   

– ตรวจพิจารณา   

– สงองคการคาของ สกศค.  

 

ฉบับอิเล็กทรอนิกส 

– จัดทําหนังสือเรียนในรูปแบบส่ิงพิมพ/ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส                                                 

– จัดจางบริษัทจัดวางอารตเวิรก/ ออกแบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส                                                           

– บริษัทดําเนินการจัดวางอารตเวิรก/ ออกแบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส                                                                                                                

– ปรับแกไขงานกับบริษัท ตามเง่ือนไขของ TOR                                        

– ตรวจรับงาน ตามเง่ือนไขของ TOR 

– เผยแพรตามชองทางตาง ๆ 

 

หมายเหต ุ: มีการนําสงผลผลิตใหผูเชี่ยวชาญภายนอกประเมิน เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง 

               ในการพิมพคร้ังตอ ๆ ไป 
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คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

– ประชุมกําหนดรูปแบบและองคประกอบคูมือครู โดยผูยกรางคูมือครู ผูเขียนหนังสือเรียน  

   นักวิชาการ ผูชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาฯ 

– ยกรางโดยนักวิชาการ พนักงานสมทบ บุคคลภายนอก 

– ประชุมพิจารณาราง 1 รวมกับผูยกรางและคณะบรรณาธิการ 

– ประชุมพิจารณาราง 2 รวมกับคณะบรรณาธิการ 

– บรรณาธิการกิจ 

– ออกแบบรูปเลม และจัดทําอารตเวิรก 

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

– ประชุมกําหนดรูปแบบและองคประกอบคูมือครู โดยผูยกรางคูมือครู ผูเขียนหนังสือเรียน  

   นักวิชาการ  ผูชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาฯ 

– ประชุมยกรางคูมือครูโดยนักวิชาการรวมกับครูผูสอน 

– ประชุมราง 1 ภายในสาขาฯ 

– ประชุมพิจารณาภายในสาขาฯ 

– ทดลองใช (เฉพาะกิจกรรม) 

– สงบรรณาธิการดานการสอนและเนื้อหา 

– ปรับปรุงเปนตนฉบับ 

 

ฉบับสิ่งพิมพ  

– จัดอารตเวิรก 

– ตรวจพิจารณา 

– สงองคการคา 

 

ฉบับอิเล็กทรอนิกส 

– จัดทําคูมือครูในรูปแบบส่ิงพิมพ/ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส                                                 

– จัดจางบริษัทจัดวางอารตเวิรก/ ออกแบบคูมือครูอิเล็กทรอนิกส                                                           

ข้ันตอนการจัดทําคูมือคร ู
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– บริษัทดําเนินการจัดวางอารตเวิรก/ ออกแบบคูมือครูอิเล็กทรอนิกส                                                                                                                

– ปรับแกไขงานกับบริษัท ตามเง่ือนไขของ TOR                                        

– ตรวจรับงาน ตามเง่ือนไขของ TOR 

– เผยแพรตามชองทางตาง ๆ 

 

 

 

 

1. วิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู กิจกรรม การเรียนรู ท่ีควรมีส่ือ hands on ประกอบการ 

    จัดการเรียนรู 

2. ออกแบบ hands on 

3. จัดทําตนแบบ 

4. พิจารณาใหขอเสนอแนะตนแบบ โดยนักวิชาการ ผูชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญ  

5. ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

6. ทดลองใช 

7. ปรับแกตามผลการทดลองใช 

8. ไดตนแบบส่ือ hands on  

 

 

 

 

1. สาขาวิชา ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ เชน หลักสูตรของประเทศตาง ๆ  แนวโนม 

   ของการศึกษานานาชาติ กรอบการวัดและประเมินผลนานาชาติ ผลการติดตามการใชหลักสูตร  

   รางกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. สาขาวิชา สรุปผลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ ในขอ 1  

3. จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรรวมกับผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก สสวท. ในประเด็น 

    ตอไปนี้ (อาจมีการเสนอแตงตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตร) 

3.1  ทบทวนหลักสูตรเดิม 

    3.2 พิจารณาขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ  

ข้ันตอนการพัฒนาสื่อ Hands on 

ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 
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4. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการประชุมพิจารณาในขอ 3 มาพัฒนาตนรางหลักสูตร 

5. ประชุมพิจารณาตนรางหลักสูตรโดยสาขาฯ และผูเชี่ยวชาญภายใน สสวท.  

6. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการประชุมพิจารณาตนรางในขอ 5 มาแกไขตนรางหลักสูตร 

7. ประชุมพิจารณาตนรางหลักสูตร 12 ชั้นป โดยสาขาฯ และผูเชี่ยวชาญภายใน สสวท. 

8. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการประชุมพิจารณาตนรางในขอ 7 มาแกไขตนรางหลักสูตร 

9. ประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางกลุมสาระ โดยสาขาฯ บุคลากรภายนอกสาขาฯ และ

ผูเชี่ยวชาญภายใน สสวท. 

10. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการประชุมพิจารณาตนรางในขอ 9 มาแกไขตนรางหลักสูตร 

11. สาขาฯ จัดทําตนรางหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษสําหรับการประเมินรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ

จากตางประเทศ 

12. ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศวิเคราะหและประเมินรางหลักสูตร 

13. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหและประเมินรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ

มาปรับปรุงรางหลักสูตร 

14. ประชาพิจารณหลักสูตร 

15. ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประชาพิจารณ 

16. ตัวแทนจากสาขาฯ และผูบริหาร สสวท. นําเสนอรางหลักสูตรกับ สพฐ. 

17. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการประชุมรวมกับ สพฐ. มาปรับปรุงรางหลักสูตรจนกระท่ังไดหลักสูตร 

18. สสวท. สงหลักสูตรฉบับสมบูรณให สพฐ. เพื่อประกาศตอไป 

 

 

 

 

1. ประชุมกําหนดองคประกอบและรูปแบบของคูมือการใชหลักสูตร 
2. สาขาฯ ยกรางคูมือการใชหลักสูตร 
3. ประชุมพิจารณาตนรางคูมือการใชหลักสูตรโดยสาขาฯ และผูเชี่ยวชาญภายใน สสวท. 
4. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการประชุมพิจารณาตนราง มาแกไขตนรางคูมือการใชหลักสูตร 
5. สาขาฯ สงตนรางคูมือการใชหลักสูตรท่ีแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญภายในและภายนอก สสวท. พิจารณา 
6. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการพิจารณาตนราง มาแกไขตนรางคูมือการใชหลักสูตร 
7. สาขาฯ สงตนรางคูมือการใชหลักสูตรท่ีแกไขแลวใหบรรณาธิการพิจารณา 
8. สาขาฯ นําผลท่ีไดจากการพิจารณาตนราง มาแกไขตนรางคูมือการใชหลักสูตร 

ข้ันตอนการพัฒนาคูมือการใชหลักสตูร 
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9. บริษัทจัดทําอารตเวิรก และสงตนฉบับท่ีจัดอารตเวิรกแลวใหสาขาฯ พิจารณา 
10. สาขาฯ พิจารณาตนฉบับท่ีจัดอารตเวิรกแลว 
11. บริษัทแกไขตนฉบับท่ีจัดทําอารตเวิรกแลวตามขอเสนอแนะของสาขาฯ และสงตนฉบับท่ีแกไข 
     แลวใหสาขาฯ 
12. สาขาฯ สงตนฉบับท่ีแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญภายในสาขาฯ พิจารณา 
13. ผูบริหาร สสวท. พิจารณาคูมือการใชหลักสูตร 
14. เผยแพรคูมือการใชหลักสูตร 
 

 

 

 

1. ประชุมกําหนดจุดประสงค รูปแบบการอบรม กรอบเนื้อหาการอบรม กลุมเปาหมายและชวงเวลา 

   ในการจัดอบรม โดย ผูอํานวยการสาขาฯ ผูชํานาญ นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญสํานักวิชาการ  

2. ประชุมยกรางหลักสูตรอบรม โดย ผูอํานวยการสาขาฯ นักวิชาการ ผูชํานาญ ผูเชี่ยวชาญสํานัก 

    วิชาการและผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกหนวยงาน (ถามี) 

3. ปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรจากขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

4. ประชุมพิจารณารางหลักสูตรอบรม โดย ผูอํานวยการสาขาฯ นักวิชาการ ผูชํานาญ ผูเชี่ยวชาญ 

    สํานักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกหนวยงาน (ถามี) 

5. ปรับปรุงแกไขรางหลักสูตรจากขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

6. ประชุมบรรณาธิการหลักสูตรกับผูเชี่ยวชาญภายนอกหนวยงาน 

7. ปรับปรุงแกไขหลักสูตรจากขอเสนอแนะของคณะบรรณาธิการ   

8. ไดหลักสูตรการจัดอบรม 

 

อบรมแบบ face to face อบรมแบบออนไลน อบรมแบบทางไกล 

เตรียมส่ืออุปกรณการอบรม 

 

เตรียมระบบอบรมออนไลน เตรียมระบบการถายทอดและ

รับสัญญาณ 

 

ประสานงานวิทยากรภายในและภายนอก (ถามี) 

อบรมตามแนวทางท่ีวางแผน 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการอบรม 

ข้ันตอนการจัดอบรมครู 
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การบริหารจัดการการอบรมครู มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 

 

 
 

 

 

 
 

1. ประชุมพิจารณา วิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู กิจกรรม การเรียนรูท่ีควรมีส่ือวีดิทัศน    

   ประกอบการจัดการเรียนรู  

2. ประชุมกําหนดรูปแบบวีดิทัศน 

3. ยกรางสคริปต 

4. พิจารณาใหขอเสนอแนะสคริปต โดยนักวิชาการ ผูชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญ  

5. ปรับแกสคริปต 

6. สงสคริปตใหทีมถายทํา (บริษัท หรือ สาขานวัตกรรมฯ) 

7. ถายทําวีดิทัศน 

ข้ันตอนการ

ดําเนนิงาน 

กอนการจัดอบรม 

ข้ันตอนท่ี 1  การประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ข้ันตอนท่ี 2  การทําบันทึกขออนุมัติจัดการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 3  การทําหนังสือเชิญบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ข้ันตอนท่ี 4  การเตรียมการอบรม 

ข้ันตอนการ

ดําเนนิงาน 

ระหวางการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 5  การประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
                ระหวางการอบรม       

ข้ันตอนท่ี 6  การดูแลและบริหารจัดการระบบการอบรม 

ข้ันตอนการ

ดําเนนิงาน 

หลังการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 7  จัดทํารายงานสรุปผลการอบรม และสรุปการใชจาย  

                งบประมาณท้ังหมดของโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 8  วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการอบรม เพ่ือนําผลท่ีไดมา 

                ใชในการพัฒนาการอบรมใหมีประสิทธิภาพ  

ข้ันตอนการพัฒนาสื่อวีดิทัศน 
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8. ทีมถายทําตัดตอ  

9. พิจารณาวีดิทัศนท่ีตัดตอเรียบรอย 

10. ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

11. พิจารณาและปรับแกจนเสร็จสมบูรณ 

12. ไดตนฉบับ พรอมเผยแพร 
 

 

 
 

1. ประชุมพิจารณา วิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู กิจกรรม การเรียนรู ท่ีควรมีส่ือดิจิทัล  

   ประกอบการจัดการเรียนรู  

2. ประชุมกําหนดรูปแบบส่ือ ลักษณะเฉพาะของส่ือ 

3. ยกรางสคริปตส่ือ 

4. พิจารณาใหขอเสนอแนะสคริปต โดยนักวิชาการ ผูชํานาญ หรือผูเชี่ยวชาญ  

5. ปรับแกสคริปต 

6. จัดทํา TOR และจัดจางบริษัท 

7. สงสคริปตใหบริษัทผูรับจาง 

8. บริษัทออกแบบและจัดทําส่ือ 

9. พิจารณาใหขอเสนอแนะส่ือ ดานเนื้อหา การนําเสนอ ฯลฯ โดยนักวิชาการ ผูชํานาญ หรือ 

   ผูเชี่ยวชาญ 

10. บริษัทปรับแกตามขอเสนอแนะ 

11. พิจารณาและปรับแกจนเสร็จสมบูรณ 

12. ไดตนฉบับพรอมเผยแพร 

 

หมายเหตุ  ส่ือดิจิทัล ในท่ีนี้  ไดแก  learning object / Augmented Reality (AR) /  

               Virtual Reality (VR) 

 

 

 

 

ข้ันตอนการพัฒนาสื่อดจิิทัล 
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ภาคผนวก 
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตรของ สสวท. 
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การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตรของ สสวท. 

 

การพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 1 (2514 – 2524) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ สสวท. ไดรับการจัดตั้งขึ้นอยาง

เปนทางการโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 42 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2515 โดยจอมพลถนอม

กิตติขจร หัวหนาคณะปฏิวัติเปนผูลงนามให สสวท. มีฐานะเปนนิติบุคคล แตกอนหนานั้น ใน

วันท่ี4 สิงหาคม 2513 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดตั้งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีโดยกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2513 ใหจัดตั้งสถาบันแหงนี้

ขึ้น โดยมีดร.สนั่น สุมิตรเปนผูอํานวยการ สสวท. คนแรก 

สาขาวิชาคณิตศาสตร หนวยงานหนึ่งของ สสวท. ไดเร่ิมโครงการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร

ขึ้นในปพุทธศักราช 2514 โดยเร่ิมจากการสงบุคลากรหลักดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา

จํานวน 6 คนไปรับการอบรมดานการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร ท่ี Chelsea College of Science 

and Technology สหราชอาณาจักร หลังจากบุคลากรหลักท้ัง 6 คน ซึ่งไดแก ดร.สุชาติ  รัตนกุล 

ม.ร.ว.พรรคพงศสนิท  สนิทวงศ  นายสุเทพ  จันทรสมศักดิ์  นางพรรณทิพย  มามณี  นางจาระไน 

เกษมศิริ และ ดร.ระวิพันธ  โสมนะพันธุ กลับมาจากการฝกอบรมแลว ไดเร่ิมพัฒนาหลักสูตร

คณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอน ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในขณะนั้น 

มี 2 ชั้นป ไดแกชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ม.ศ.4) และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 (ม.ศ.5) เหตุผลท่ีเร่ิมพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนระดับชั้นอ่ืน เนื่องจากวา

ระดับชั้นนี้เปนหัวเล้ียวหัวตอท่ีสําคัญในการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย และพบวา นักเรียน

ขาดความรูความเขาใจในความคิดรวบยอด (concept) และวิธีการใหเหตุผล ถนัดแตการคิด

คํานวณ ทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ในขณะท่ีมีการดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ัน ก็ไดเร่ิมพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

หลักสูตรระดับประถมศึกษาขึ้นมาพรอม ๆ กันดวย เพ่ือกระตุนบรรยากาศใหเกิดความตื่นตัวและ

ความสนใจใหเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตรซึ่งท่ัว

โลกท้ังในยุโรปและอเมริกาไดดําเนินการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตรคณิตศาสตรมาแลว

หลายคร้ังตั้งแตประเทศไทยประกาศใชหลักสูตรและแผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2503 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของ สสวท. จึงไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาคณิตศาสตรขึ้นใน

ระหวางวันท่ี 15 – 26 พฤษภาคม 2515 ณ หองประชุมคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาในคร้ังนี้ มีผูเขารวมสัมมนาถึง 120 คนท้ังจากสวนกลาง
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และสวนภูมิภาคซึ่งเปนครูผูสอนจากทุกระดับการศึกษาตั้งแตประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ท้ังดาน

สายสามัญ สายอาชีวศึกษา สายฝกหัดครู ศึกษานิเทศก ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ รวมท้ังมีผู

สังเกตการณจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมารวมในการสัมมนาอีก 54 คน จุดประสงคของการ

สัมมนาคร้ังนี้นอกจากการกระตุนบรรยากาศใหผูรวมสัมมนาสนใจและเห็นความสําคัญของการ

ปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตรแลว ยังตองการใหเห็นความสําคัญของการปรับปรุงการเรียนการ

สอน และท่ีสําคัญย่ิงเพ่ือกําหนดตัวบุคคลท่ีจะรวมในการผลิตส่ือการเรียนการสอนหรือรวมในการ

ทดลองหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมหลังจากการสัมมนาคร้ังใหญดังกลาว ไดมีการสัมมนากลุมยอยอีก

หลายคร้ัง รวมถึงการศึกษาคนควา การเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรของตางประเทศ 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของ สสวท. จึงไดกําหนดทิศทางของหลักสูตรคณิตศาสตรของท้ัง 

12 ชั้นป เขียนรายละเอียดหลักสูตร เขียนหนังสือเรียนและคูมือครู ออกแบบอุปกรณประกอบการ

สอน อบรมครูในโครงการทดลองสอน ออกไปสังเกตการสอนของครูในโครงการฯ ประชุมสัมมนา

ครูในโครงการฯเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงหนังสือเรียน คูมือครู และอุปกรณประกอบการ

สอนการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตรสายสามัญแบงเปน 3 ระดับไดแกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับประถมศึกษา นอกจากหลักสูตรคณิตศาสตรสายสามัญแลว 

สสวท. ยังไดรับมอบหมายใหพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพาณิชยกรรม

อีกดวย 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การพัฒนาหลักสูตร ส่ือและการทดลองสอนเร่ิมท่ีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในชวง

พ.ศ. 2514 – 2519 สสวท. ไดจัดทําหนังสือเรียน คูมือครูและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียน 2 สาย สายท่ี 1 และสายท่ี 2 สายละ 4 เลม นําไปทดลองใชในโรงเรียนโดยเร่ิม

ทดลองใชท่ีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 (ม.ศ.4) ในปการศึกษา 2517 จํานวน 10 โรงเรียน และทดลองใช

ในปการศึกษา 2518 และปการศึกษา 2519 จํานวน 19 โรงเรียน ทดลองใชหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 5 (ม.ศ.5) ในปการศึกษา 2518 ถึงปการศึกษา 2520 ในโรงเรียนจํานวน 19 โรงเรียน การ

ประกาศใชหลักสูตรคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศเร่ิมขึ้นในปการศึกษา

2520 ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และเร่ิมใชในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในปการศึกษา 2521 จาก

แผนการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2520 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเปล่ียนแปลงระบบชั้น

รียน ประถม-มัธยมตน-มัธยมปลาย จาก 7-3-2 เปน 6-3-3 โดยเร่ิมในปการศึกษา 2521 จึงทําให

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตองจัดการเรียนการสอนจาก 2 ปเปน 3 ป และนักเรียนท่ีเร่ิม
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เรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายมีอายุนอยลง 1 ป จากสาเหตุดังกลาวจึงทําให สสวท. 

ปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตรในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 ท่ีเร่ิม

ใชท่ัวประเทศในปการศึกษา 2520 เปนหลักสูตรคณิตศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 

2524 โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหมนี้ในปการศึกษา 2524 หลักสูตร

คณิตศาสตรในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ไดพัฒนาและปรับปรุงจากการ

ประมวลขอมูลท่ีไดจากการวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 

2518 และการประชุมปฏิบัติการรวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นจากครู นักการศึกษา นักวิชาการ 

อาจารยจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยการปรับปรุงเนื้อหาและเวลาเรียนให

เหมาะสมกับสายวิชาเรียนและอายุของนักเรียน โดยหลักสูตรคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พุทธศักราช 2524 นี้เปนวิชาเลือกตามแผนการเรียน มี 2 สาย แตละสายประกอบดวย 6 รายวิชา 

แตละรายวิชาในสายท่ี 1 ใชเวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห/ภาค (รายวิชาละ 2 หนวยการเรียน) สําหรับ 

แตละรายวิชาในสายท่ี 2 ใชเวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห/ภาค (รายวิชาละ 1 หนวยการเรียน) 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

การจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในชวง พ.ศ. 2514 – 2519

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของ สสวท. ไดจัดทําหนังสือเรียน คูมือครู และอุปกรณ

ประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังทดลองใชหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ม.ศ.1) และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 (ม.ศ.2) ในโรงเรียนทดลอง 10 แหง และในชวงปพุทธศักราช 2519 ทราบวา

กระทรวงศึกษาธิการจะมีการเปล่ียนระบบชั้นเรียนเปน 6-3-3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร

ของ สสวท. จึงไดปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวใหเปนหลักสูตรเตรียมรับนักเรียนในระบบชั้นเรียนใหม

ซึ่งมีอายุนอยลง 1 ป นั่นคือจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 

และเร่ิมใชท่ัวประเทศกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ม.1) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ม.2) และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3) โดยเร่ิมจากปการศึกษา 2521 ปการศึกษา 2522 และปการศึกษา 2523 

ตามลําดับ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 กําหนดโครงสรางหลักสูตรโดยรวม

ประกอบดวย 5 กลุมวิชาโดยคณิตศาสตรอยูในกลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เปนวิชาบังคับท่ี 

นักเรียนทุกคนตองเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ม.2) และเปน

วิชาเลือกในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3) วิชาบังคับคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 มี

ท้ังหมด 4 รายวิชา แตละรายวิชามีเวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห/ภาค (รายวิชาละ 2 หนวยการเรียน) 

วิชาเลือกคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แบงเปน 2 สาย สายท่ี 1 และสายท่ี 2 แตละสายมี 
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2 รายวิชา แตละรายวิชาในสายท่ี 1 ใชเวลาเรียน 6 คาบ/สัปดาห/ภาค (รายวิชาละ 3 หนวยการ

เรียน) สําหรับแตละรายวิชาในสายท่ี 2 ใชเวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห/ภาค (รายวิชาละ 2 หนวย

การเรียน) 
 

ระดับประถมศึกษา 

การจัดทําหลักสูตรระดับประถมศึกษาในชวง พ.ศ.2514 – 2519 คณะกรรมการพิจารณา

หลักสูตรไดวิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 แลวไดปรับปรุง

หลักสูตรโดยตัดเนื้อหาท่ีไมจําเปนตอชีวิตประจําวันออกไป เพิ่มเร่ืองท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอ

ชีวิตประจําวันเขาไป และจัดลําดับเนื้อหาใหมใหเหมาะสม นอกจากนี้ยังปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอนใหนักเรียนเรียนรูดวยความเขาใจ ผานส่ืออุปกรณการสอนมากย่ิงขึ้น ในปการศึกษา 

2519 ไดมีการเร่ิมทดลองใชหลักสูตรคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาท่ีปรับปรุงใหม ในโรงเรียน

โครงการทดลอง ของ สสวท. จํานวน 11 โรงเรียน และในชวงปการศึกษา 2519 – 2524 ไดมีการ

ทดลองใชในโรงเรียนทดลองใชหลักสูตรประถมศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวน 65 โรงเรียนควบคูไปดวย สสวท. ไดติดตามผลการทดลองใชหลักสูตรและนําขอมูลมา

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรและส่ือใหดีย่ิงขึ้น ในปพุทธศักราช 2521 ไดมีการประกาศใชหลักสูตร

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยเร่ิมใชท่ีชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ใน          

ปการศึกษา 2521 และใชเร่ือยไปทีละช้ันป จนครบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2526

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ประกอบดวยกลุมการเรียนรู 5 กลุม คณิตศาสตรอยูใน

กลุมทักษะท่ีเปนเคร่ืองมือการเรียนรู ซึ่งอยูในกลุมเดียวกับภาษาไทย ในโครงสรางหลักสูตร

กําหนดใหโรงเรียนจัดเวลาเรียนของกลุมทักษะท่ีเปนเคร่ืองมือการเรียนรู ซึ่งไดแกภาษาไทยและ

คณิตศาสตร เปนเวลาประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนท้ังหมดในชั้นระถมศึกษาปท่ี 1 และ 2 

(เวลาเรียนรวมท้ังหมดปละไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง) ประมาณรอยละ 35 ของเวลาเรียนท้ังหมด

ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 4 (เวลาเรียนรวมท้ังหมดปละไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง) และ

ประมาณรอยละ 21 ของเวลาเรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และ 6 (เวลาเรียนรวมท้ังหมดปละไม

นอยกวา 1,200 ชั่วโมง) นั่นคือในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ 2 คณิตศาสตรจะมีเวลาเรียน

ประมาณ 250 ชั่วโมงตอป (เมื่อคิดเวลาเรียนเปนรอยละ 25 ของเวลาเรียนท้ังหมด) ในชั้นประถม

ปท่ี 3 และ 4 คณิตศาสตรจะมีเวลาเรียนประมาณ 175 ชั่วโมงตอป (เม่ือคิดเวลาเรียนเปนรอยละ 

17.5 ของเวลาเรียนท้ังหมด) และในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และ 6 คณิตศาสตรจะมีเวลาเรียน

ประมาณ 126 ชั่วโมงตอป (เมื่อคิดเวลาเรียนเปนรอยละ 10.5 ของเวลาเรียนท้ังหมด) หลักสูตร
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คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2518 และ  2524 ท่ีปรับปรุงใหมนี้มีการ

เปล่ียนแปลงจากหลักสูตรพุทธศักราช 2503 โดยมีการบูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตรทุกแขนงซึ่ง

แตเดิมแยกเปนเลขคณิต-พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ มาเชื่อมโยงกันเปนคณิตศาสตรวิชา

เดียว ท่ีใชเซตและฟงกชันเปนตัวเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษา มีการตัดเนื้อหาท่ีไมจําเปนและ

เพ่ิมเติมเนื้อหาใหมท่ีจําเปนและเหมาะสม เชน สถิติ ตั้งแตระดับประถมศึกษา ตลอดจนเพ่ิมเร่ือง

ใหมเชนเวกเตอร เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเขาไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ

เปล่ียนแปลงจากการสอนโดยครูหลายคนสําหรับแตละแขนงวิชามาเปนการสอนโดยครูคนเดียว

ตลอดท้ังวิชาการจัดการเรียนการสอนจะเนนความเขาใจมากกวาการทองจํา สงเสริมใหใชอุปกรณ

ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางความเขาใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังสงเสริมใหครูสอน

นักเรียนใหคิดดวยการใหครูตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดมากย่ิงขึ้น 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพาณิชยกรรม 

สสวท. ไดรับมอบหมายใหจัดทําหลักสูตรคณิตศาสตรพาณิชยกรรม โดยไดดําเนินการใน

พ.ศ. 2521 – 2524 โดยพัฒนาหลักสูตร จัดทําหนังสือเรียนและคูมือครู 4 ชุดสําหรับชั้น ปวช.1 

และ ปวช.2 โดยนําไปทดลองใชในโรงเรียนในโครงการทดลอง 7 โรงเรียน และไดประกาศใช

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตรพาณิชยกรรมท่ัวประเทศ ในปการศึกษา 2524 
 

การพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 2 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2533) 

จากการประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน

พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ท้ังกระทรวงศึกษาธิการ

และ สสวท. ตางก็ทําการวิจัย ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตรท่ีประกาศใชไปแลว

สาขาคณิตศาสตร ของ สสวท. ก็ไดดําเนินการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตรคณิตศาสตร

และส่ือการเรียนการสอนท่ี สสวท. พัฒนาขึ้นเชนกัน นอกจาการวิจัย ติดตามและประเมินผล

หลักสูตรและส่ือท่ีใชประกอบหลักสูตร พุทธศักราช 2521 และ 2524 แลว ตั้งแตเดือนมีนาคม 

2521 สสวท. ไดทําวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตรรวมกับนานาชาติ ซึ่งมี 25 ประเทศท่ีเปน

สมาชิกของThe International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA) รวมทําวิจัยในโครงการ The Second International Mathematics Study (SIMS) โดยใน

การทําวิจัยดังกลาวไดมีการวิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตรและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรของนักเรียนอายุ 13 ป (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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ของประเทศสมาชิกท้ัง 25 ประเทศ ดวย จากการวิจัยรวมกับนานาชาติและการวิจัยติดตาม

ประเมินผลหลักสูตรและส่ือ สสวท. ไดรวบรวมขอมูลและประมวลขอมูลมาใชในการเตรียมการ

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตรของประเทศไทยตอไปตั้งแต 

พุทธศักราช 2531 สสวท . ไดรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนท่ัว

ประเทศตั้งแตปการศึกษา 2534 โดยใชทีละช้ันปในแตละระดับ ซึ่งในระดับประถมศึกษาใช

หลักสูตรครบท้ัง 6 ชั้นป ในปการศึกษา 2539 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายใชครบ

ท้ัง 3 ชั้นปของแตละระดับในปการศึกษา 2536 
 

ระดับประถมศึกษา 

คณิตศาสตร ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้น

ยังคงเปนวิชาในกลุมทักษะท่ีเปนเคร่ืองมือการเรียนรู เวลาเรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ 2 

ยังเปนประมาณ 250 ชั่วโมงตอป เมื่อคิดเปนรอยละ 25 ของเวลาเรียนท้ังหมด 1000 ชั่วโมงตอป

เชนเดิม ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 4 เวลาเรียนคณิตศาสตรยังคงเปนประมาณ 175 ชั่วโมงตอ

ป เมื่อคิดเปนรอยละ 17.5 ของเวลาเรียนท้ังหมด 1000 ชั่วโมงตอป ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และ 

6 เวลาเรียนคณิตศาสตรเปนประมาณ 125 ชั่วโมงตอปเมื่อคิดเปนรอยละ 12.5 ของเวลาเรียน

ท้ังหมด 1000 ชั่วโมงตอป ในหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 

ในดานเนื้อหาคณิตศาสตรมีการปรับปรุงจากหลักสูตร พุทธศักราช 2521 บาง เชน ตัดเร่ือง 

เศษซอน และเพ่ิมใหเรียนรูเร่ืองคาเฉล่ียในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 4 ตัดเร่ืองความเทากันทุก

ประการของรูปเรขาคณิตและเร่ืองคูอันดับ ออกจากชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และ 6 โดยใหไปเร่ิม

เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในการปรับหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มาเปน

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 นี้ ส่ิงท่ีมีการปรับเปล่ียนมากในหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2533 ไดแกรูปแบบการเขียนหลักสูตรของทุกวิชา ในหลักสูตรประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2521 นั้น หลักสูตรของทุกวิชาจะกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ความคิดรวบยอด

หรือหลักการโดยละเอียด และกําหนดเนื้อหาท่ีจะใชสอนใหไวในหลักสูตร แตหลักสูตรฉบับ
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ปรับปรุง พ.ศ. 2533 กําหนดไวเพียงคําอธิบายวิชา ซึ่งไมละเอียดเพียงพอ เปนผลใหครูท่ีไมมี

ประสบการณในการสอนมากอนตองยึดหนังสือเรียนและคูมือครูเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 

2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีการปรับลดเนื้อหาท่ีไมจําเปนลง จัดแยกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับ

นักเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะดาน เชนการพิสูจนเรขาคณิตยุคลิด เปนรายวิชาเลือกเฉพาะ

สําหรับผูท่ีมีสนใจและมีความถนัด การพัฒนาส่ือก็มีการปรับเปล่ียนวิธีการและแนวการดําเนิน

กิจกรรมคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 เปนวิชา

บังคับแกนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 และเปนวิชาเลือกเสรีในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แตเวลา

เรียนสําหรับวิชาบังคับแกนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ซึ่งมี 4 รายวิชา แตละรายวิชามีเวลา

ลดลงจากหลักสูตร พุทธศักราช 2521 นั่นคือเวลาเรียนลดลงจาก 4 คาบ/สัปดาห/ภาค (2 หนวย

การเรียน) เปน 3 คาบ/สัปดาห/ภาค ซึ่งจากการวิจัย ติดตามและประเมินผล รวมท้ังจากการวิจัย

รวมกับนานาชาติ พบวาการเรียนรูคณิตศาสตรนั้นตองการเวลาสําหรับเสริมสรางทักษะ เวลาท่ี

กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 นั้นไม

เพียงพอสําหรับใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ สสวท. จึงไดกําหนดใหมีรายวิชาเลือกเสรีเพื่อใหโอกาส

สําหรับโรงเรียนไดมีเวลาในการเสริมทักษะคณิตศาสตรใหแกนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 

2 อีก 4 รายวิชา แตละรายวิชามีเวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห/ภาค (1หนวยการเรียน) สําหรับ

รายวิชาเลือกเสรีในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 นั้น ไมไดแบงเปน 2 สายเหมือนเชนท่ีจัดไวในหลักสูตร 

พุทธศักราช 2521 แตไดจัดวิชาเลือกเสรีไว 4 รายวิชา โดยระบุไววานักเรียนท่ีมีความประสงคจะ

เรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองเลือกเรียนคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 จํานวน 2 รายวิชา แตละรายวิชามีเวลาเรียน 5 คาบ/สัปดาห/ภาค (2.5 หนวยการเรียน) 

และสําหรับผูท่ีมีความถนดัและสนใจคณิตศาสตรเปนพิเศษสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีใน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดอีก 2 รายวิชา แตละรายวิชามีเวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห/ภาค (1 หนวย

การเรียน) โดยท่ี 1 ใน 2 รายวิชาในชุดหลังนี้เปนรายวิชาเฉพาะดานการพิสูจนเรขาคณิตยุคลิด 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2533) เปนวิชาเลือกเสรี มี 2 โครงสราง โครงสรางท่ี 1 สําหรับผูท่ีตองการเนนหนักทาง

คณิตศาสตร โครงสรางท่ี 2 สําหรับผูท่ีตองการเรียนคณิตศาสตรพอเปนพ้ืนฐาน โครงสรางท่ี 1 มี
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รายวิชาใหเลือกเรียน 6 รายวิชา รายวิชาละ 5 คาบ/สัปดาห/ภาค (2.5 หนวยการเรียน) และ

นักเรียนท่ีเรียนโครงสรางท่ี 1 นี้ยังสามารถเลือกเรียนคณิตศาสตรตามความถนัดและความสนใจ

เปนพิเศษเพิ่มเติมไดอีก รายวิชาเหลานี้เนนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง เร่ืองท่ีจะเรียนเปนเร่ืองท่ีครู

และนักเรียนตกลงกัน ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองเพ่ิมเติมไดถึง 6 รายวิชา โดยแตละ

รายวิชากําหนดเวลาเรียน 1 คาบ/สัปดาห/ภาค (0.5 หนวยการเรียน) ซึ่งรายวิชาเหลานี้เปน

ทางเลือกสําหรับนักเรียนในโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (พสวท.) และนักเรียนอ่ืนท่ีมีความถนัดและสนใจคณิตศาสตรเปนพิเศษ ใน

โครงสรางท่ี 1 นี้เชนกัน มีการกําหนดวิชาเลือกเสรีสําหรับผูท่ีสนใจการพิสูจนคณิตศาสตรยุคลิด

เปนพิเศษ นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีเฉพาะทางดานเรขาคณิตนี้ เพิ่มเติมไดอีก 1 

รายวิชา โดยกําหนดเวลาเรียนไว 2 คาบ/สัปดาห/ภาค (1 หนวยการเรียน) โดยนักเรียนท่ีจะเลือก

เรียนรายวิชานี้จะตองเรียนรายวิชาเฉพาะดานการพิสูจนเรขาคณิตยุคลิดในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนมากอน โครงสรางท่ี 2 มีรายวิชาใหเลือกเรียน 6 รายวิชา แตละรายวิชามีเวลาเรียน 3 

คาบ/สัปดาห/ภาค (1.5 หนวยการเรียน) นักเรียนท่ีเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีในโครงสรางท่ี 1 นี้ 

อาจเปล่ียนแผนการเรียนจากโครงสรางท่ี 1 มาเรียนในโครงสรางท่ี 2 ก็ได คณิตศาสตร ใน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) มีทางเลือกท่ี

หลากหลายใหนักเรียนไดเลือกตามความถนัดและสนใจมากขึ้นกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 

ระดับอาชีวศึกษา 

หลักสูตรคณิตศาสตรระดับอาชีวศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตร พุทธศักราช

2530 และหลังจากนั้นไดประกาศหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2530 (ฉบับ

ปรับปรุง 2533) โดย สาขาคณิตศาสตร สสวท. ไดยกรางคําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน ซึ่ง

ประกอบดวย 4 รายวิชา เปนรายวิชา 3 หนวยกิต 2 รายวิชา และรายวิชา 2 หนวยกิตอีก 2 

รายวิชา และไดจัดทําหนังสือเรียนและคูมือครูสําหรับ 4 รายวิชาดงักลาวดวย 

นอกจากนี้ได สสวท. ยังไดพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2536 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย 

2 รายวิชา รายวิชาละ 2 หนวยกิต รวมท้ังจัดทําเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งวิทยาลัยหลายแหง

ขอนําฉบับรางไปใชตั้งแตปพุทธศักราช 2537 กอนท่ีจะนําไปผลิตโดยองคการคาของคุรุสภา 
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นอกจากนี้ สสวท. ยังไดจัดทําหนังสือเรียนและคูมือครูใหกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สําหรับ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ ในหมวดวิชาพื้นฐาน 2 รายวิชา และหมวดวิชา

ธุรกิจสัมพันธอีก 2 รายวิชา ตอมากรมอาชีวะ มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรเอง โดย สสวท. ไดมีสวน

รวมเปนกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2538 ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน และไดจัดทําหนังสือเรียนและคูมือครูสําหรับรายวิชาพ้ืนฐาน 2 

รายวิชาในหลักสูตรดังกลาว และตอมาภายหลัง สสวท. ไดยุติการพัฒนาหลักสูตรและส่ือสําหรับ

สายอาชีวศึกษา 
 

การพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 3 (พุทธศักราช 2544 และ 2551) 

การพัฒนาหลักสูตรเปนภารกิจท่ีไมมีวันจบส้ิน การเปล่ียนแปลงของโลกมีผลใหตองมีการ

ทบทวนหลักสูตรใหสอดคลองกับยุคสมัยและการเปล่ียนไปของโลกตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตร

ตองพิจารณาถึงประชากรในอนาคตวาตองการความรูหรือทักษะดานใด หลังจากการปรับปรุง

หลักสูตรในปพุทธศักราช 2533 สสวท. ไดติดตามการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตรของประเทศ

ตาง ๆ อยูเสมอ รวมท้ังใน พ.ศ. 2536 ไดรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ทําการศึกษาและยกรางหลักสูตรคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนสําหรับทศวรรษหนาขึ้น 

และ สสวท. ยังไดศึกษาและเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับชั้นอ่ืน ๆ รวมไปอีก

ดวย ประเทศไทยไดประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และมีนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดมีการทบทวนหลักสูตรการศึกษา ระดับตาง ๆ 

ขึ้นโดยมีนโยบายใหพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน สสวท. จึงไดนําหลักสูตรท่ีเตรียมการไวลวงหนา

แลวมาพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตรอิงมาตรฐานขึ้นกระทรวงศึกษาธิการได

ประกาศหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเร่ิมใชในโรงเรียนนํารองในชั้น ป.1 

ป.4 ม.1 และ ม.4 ในปการศึกษา 2545 และใชทีละชั้นปในโรงเรียนท่ัวไปในปการศึกษา 2546

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรสําหรับ 12 ชั้นป แบงระดับ

การศึกษาเปน 4 ชวงชั้น ชวงชั้นท่ี 1 ประกอบดวยชั้นประถมศึกษาป ท่ี 1 – 3 ชวงชั้นท่ี 2

ประกอบดวยชั้นประถมปท่ี 4 – 6 ชวงชั้นท่ี 3 ประกอบดวยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 และชวงชั้น

ท่ี 4 ประกอบดวยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เปน

หลักสูตรท่ีอิงมาตรฐาน ประกอบดวย 8 กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แตละ

กลุมสาระการเรียนรูจะกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูสําหรับผูเรียนเม่ือเรียนจบ 12 ชั้นป 

และในแตละชวงชั้นไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นสําหรับผูเรียนท่ีเรียนจบในแตละชวงชั้น
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ไวดวยคณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรู 1 ใน 8 กลุมสาระ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

กําหนดสาระไว 6 สาระ ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การเคราะห 

ขอมูลและความนาจะเปน และทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร หลักสูตรคณิตศาสตรใน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 นี้ มุงเนนใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนท้ังดาน

เนื้อหาและทักษะ/กระบวนการเขาดวยกัน และเพ่ือใหเห็นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรท่ี

ตองการเนนใหชัดเจนขึ้น จึงไดกําหนดใหทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสาระหนึ่งท่ีมี

มาตรฐานกํากับไว นอกจากนี้ในหลักสูตรคณิตศาสตรนี้ ยังเนนในดานความรูสึกเชิงจํานวน 

(number sense) และความรู สึกเชิงปริภูมิ (spatial sense) ซึ่งมุงหวังท่ีจะใหเกิดขึ้นในตัว

นักเรียน เพื่อนําไปใชตอไปไดดวย และจากการวิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตรท่ีผานมาพบวา

เด็กไทยสวนใหญไมสามารถจินตนาการหรือนึกภาพเกี่ยวกับภาพ 3 มิติได ในหลักสูตรนี้จึงได

กําหนดมาตรฐานดานนี้ไวดวยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 นี้ กําหนดให

โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง โดยในหลักสูตรท่ีประกาศออกไปจากสวนกลาง

กําหนดเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ซึ่งถือวาเปนมาตรฐานขั้นต่ําท่ี

ทุกคนตองบรรลุไวโรงเรียนจะตองนํามาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี

กําหนดไวไปจัดทํารายวิชาพ้ืนฐานสําหรับผูเรียนทุกคน และโรงเรียนสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติม

ตามความสนใจและตามศักยภาพของผูเรียนไดดวย ภายใตกรอบเวลาโดยรวมท่ีกําหนดไวในแตละ

ชวงชั้น และไมไดกําหนดเวลาสําหรับแตละกลุมสาระ ซึ่งเปนผลใหบางโรงเรียนกําหนดรายวิชา

และเวลาเรียนของแตละกลุมสาระตามศักยภาพของโรงเรียน นั่นคือพิจารณาจํานวนครูในแตละ

กลุมสาระท่ีมีอยูไมไดจัดตามศักยภาพ ความสนใจ และความตองการของนักเรียน ในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนตองกําหนดโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียนเองและนํามาตรฐานการ

เรียนรูชวงชั้นไปจัดทําผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสําหรับมาตรฐานแตละขอ เพื่อนําไปจัดทํารายวิชา 

และคําอธิบายรายวิชาสําหรับรายวิชาพ้ืนฐาน และโรงเรียนตองเขียนผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

สําหรับรายวิชาเพ่ิมเติมขึ้นเองอีกดวย ซึ่ง สสวท. คาดวาบางโรงเรียนคงมีความพรอมท่ีจะทํา

หลักสูตรคณิตศาสตรเองได แตบางโรงเรียนอาจไมพรอมท่ีจะจัดทําไดเอง สสวท. จึงไดจัดทํา

ตัวอยางผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของแตละมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น รวมท้ังจัดทําตัวอยาง

รายวิชาท้ังรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมใหไวดวย ซึ่งชวยเหลือโรงเรียนไปไดระดับหนึ่ง 

จากการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรหลังจากหลักสูตรประกาศใชไปแลวระยะหนึ่งพบวา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีท้ังจุดดีและจุดท่ีเปนปญหา จุดดีคือมีความ

ยืดหยุนโรงเรียนมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเอง แตขณะเดียวกันก็มีจุดท่ีเปนปญหา 
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เชน จากความเปนอิสระในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาก็ทําใหหลักสูตรของแตละโรงเรียนมี

ความแตกตางกัน เมื่อนักเรียนมีการยายโรงเรียนกลางชวงชั้น ทําใหเกิดปญหาในการเทียบโอนขึ้น 

เนื่องจากการจัดรายวิชาของแตละโรงเรียนมีความแตกตางกัน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังก็มี

หลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการจึงไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

ขึ้น โดยมุงหวังท่ีจะชวยเหลือโรงเรียนและแกปญหาท่ีเกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นี้เปนการปรับเล็ก (minor change) โดยการปรับปรุงหลักสูตรได

ดําเนินการขึ้น โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) ไดจัดการประชุมขึ้นในป พ.ศ. 2548 และเชิญ สสวท. ไปรวมพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ี สสวท. รับผิดชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเร่ิม

จากการจัดทําตัวชี้วัดรายป สําหรับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นแตละขอตั้งแตชั้นประถมศึกษา     

ปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังจากมีการทบทวนอีกหลายคร้ัง จึงไดตกลงใหจัดทําตัวช้ีวัดราย

ปสําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และตัวชี้วัดชวงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย และกําหนดสาระแกนกลางสําหรับตัวชี้วัดแตละตัว และถอดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน

ออกไปจากหลักสูตร หลักสูตรท่ีปรับใหมนี้มีการกําหนดกรอบเวลาเรียนสําหรับแตละกลุมสาระ

การเรียนรูชัดเจนขึ้นสสวท. ไดรวมเปนเจาภาพในการพิจารณหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง .... ) กับ สพฐ. ใน 4 ภูมิภาค ในเดือนกุมภาพันธ 2551 หลังจาก

การพิจารณหลักสูตรแลว ไดมีการปรับปรุงตัวชี้วัดรายป ของระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – 3) และตัวชี้วัดชวงชั้นของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสาระ

การเรียนรูแกนกลางสําหรับแตละตัวชี้วัด สพฐ. ไดเตรียมประกาศใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง และ

ไดรับคําแนะนําจากฝายกฎหมายวา สพฐ. มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักสูตรแกนกลางเทานั้น จึงทํา

ใหการประกาศใชหลักสูตรท่ีปรับปรุงแกไขจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

ท่ีปรับปรุงใหมีความชัดเจนขึ้นนั้น ตองเปล่ียนชื่อหลักสูตรเปน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สพฐ. จะเร่ิมนํารองการใชหลักสูตรกับโรงเรียนท่ีคัดเลือกจาก

แตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตละ 3 โรงเรียน (โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) และโรงเรียนท่ีพรอมและสมัครใจเขารวมนํารองอีกจํานวน

หนึ่ง ในชั้น ป.1 – 6 ม.1 และ ม.4 ในปการศึกษา 2552 และเร่ิมใชหลักสูตรในโรงเรียนท่ัวไปในป

การศึกษา 2553 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ ไดกําหนด

โครงสรางเวลาเรียนโดยรวมและเวลาเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรูไวดวย โดยท่ีในชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 กําหนดเวลาสําหรับคณิตศาสตรไวประมาณ 200 ชั่วโมงตอป ชั้น
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ประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 กําหนดเวลาสําหรับคณิตศาสตรไวประมาณ 160 ชั่วโมงตอป ชั้น

มัธยมศึกษาป ท่ี 1 – 3 กําหนดให เ รียนคณิตศาสตรรายวิชาพ้ืนฐานปละ 3 หนวยกิต ชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายกําหนดใหเรียนคณิตศาสตรรายวิชาพ้ืนฐานรวมท้ังชวงชั้น 6 หนวยกิต โดย

ในระดับประถมศึกษาใหจัดการเรียนการสอนเปนรายป ระดับมัธยมศึกษาใหจัดการเรียนการสอน

เปนรายภาค ท้ังนี้โรงเรียนสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมไดดวย ซึ่ง สสวท. เสนอแนะใหโรงเรียนจัด

รายวิชาเพ่ิมคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนสําหรับนักเรียนท่ีจะเรียนตอในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายดวย การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการอยู

เสมอเพื่อเหมาะสมกับความกาวหนา ทฤษฎีการเรียนรูใหม ๆ และการเปล่ียนแปลงของโลก ดังนั้น 

สสวท. จะตองเฝาระวังการเปล่ียนแปลงดังกลาว เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป 
 

การพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 4 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560) 

นับตั้งแตการปฏิรูปการศึกษาในปพุทธศักราช 2542 เปนเวลากวา 15 ปแลวท่ีประเทศไทย

ไดมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และปรับปรุงเปนหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ในขณะท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดานไม

วาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยเฉพาะดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความรูและนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้นอยางหลากหลายในเวลา

อันรวดเร็ว สงผลใหหลายประเทศท่ัวโลกมีการพัฒนาดานการศึกษาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือเตรียมประชากรใหพรอมกับการเปล่ียนแปลง จึงมีความจําเปนท่ีประเทศไทย

จะตองมีการปรับหลักสูตรคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัย สอดคลอง

กับความรูและทักษะท่ีจําเปนในโลกปจจุบันและอนาคต     

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไทย ได

พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีขึ้น เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงดังกลาว โดยพิจารณารางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ท่ีกําหนด

เปาหมายและลักษณะของคนไทยใน 20 ปขางหนา รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีมุงใหการศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

พัฒนาคนไทยใหมีทักษะการคิดสังเคราะห สรางสรรค ตอยอดสูนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและอาชีพ 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี มีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมระบบการเรียนรู

ท่ีบูรณาการระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร (STEM Education) 
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เพื่อพัฒนาผูสอนและผูเรียนในเชิงคุณภาพ โดยเนนการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน 

(work integrated learning) นอกจากนี้ สสวท. ไดศึกษาแนวโนมดานการศึกษาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พบวาประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกใหความสําคัญกับทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม (learning and innovation skills) ท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 

the 21st Century Skills, 2011) ไดแก การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแกปญหา (critical 

thinking and problem-solving) การส่ือสาร (communication) การรวมมือ (collaboration)  

และการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (creativity and innovation)  ควบคูไปกับความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

ในการพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  สสวท. ไดศึกษาผลการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนระดับชาติและนานาชาติ 

ผลการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และผล

การวิเคราะหและประเมินรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร โดยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาคณิตศาสตรจากตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนระดับชาติและนานาชาติ 

 ระดับชาติ  ผลการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 

(National Testing: NT) บงชี้ ให เ ห็นคะแนนเฉ ล่ียความสามารถพ้ืนฐานในดานคํานวณ 

(numeracy) และดานเหตุผล (reasoning ability) ซึ่งเปนความสามารถพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับ

การเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ัวประเทศ ต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งเปน

มาตรฐานขั้นต่ํา โดยเฉพาะอยางย่ิงคะแนนเฉล่ียความสามารถดานคํานวณต่ํากวาทุก ๆ ดาน  

เชนเดียวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational 

Testing: O-NET) ท่ีบงชี้วาผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และผูเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ต่ํากวารอยละ 50 ซึ่ง

เปนมาตรฐานขั้นต่ํา   

ระดับนานาชาติ  ผลการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนในโครงการ TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) ค.ศ. 2011 โดย IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) บงชี้วาผูเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปท่ี 4 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของไทยมีคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตรท้ังในดานเนื้อหาและพฤติกรรม

การเรียนรูอยูในระดับต่ํา  (low international benchmark) รวมถึงผลการประเมินการเรียนรู

คณิตศาสตรของผูเรียนในโครงการ TIMSS ค.ศ. 2015 ท่ีแสดงใหเห็นวาผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ของไทยยังคงมีคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตรท้ังในดานเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับต่ํา 

(low international benchmark) นอกจากนี้ผลการประเมินการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนใน

โครงการ  PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่ ง เป น โครงการ

ประเมินความสามารถในการใชความรูและทักษะของผูเรียนท่ีมีอายุ 15 ป ในดานการอาน 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จัดโดย OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development)  ก็บงชี้เชนกันวา  ผูเรียนไทยท่ีมีอายุ 15 ป ซึ่งสวนใหญเรียนอยูในชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 4 มีคะแนนเฉล่ียต่ํากวา คะแนนเฉล่ียของ OECD ท้ังใน ค.ศ. 2012 และ 

ค.ศ. 2015  

ขอมูลจากโครงการ PISA ใน ค.ศ. 2012 ยังมีขอสังเกตวา เวลาเรียนคณิตศาสตรใน

โรงเรียนมีความสัมพันธโดยตรงกับความสามารถทางคณิตศาสตร  และเมื่อพิจารณาเวลาเรียน

คณิตศาสตรของผูเรียนไทยกับผูเรียนจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเขารวมการประเมิน  พบวาผูเรียนไทย

อายุ 15 ป มีเวลาเรียนคณิตศาสตรตอสัปดาหนอยกวา เม่ือเทียบกับเวลาเรียนคณิตศาสตรของ

ผูเรียนประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียคณิตศาสตรในอันดับตน ๆ เชน สิงคโปร เวียดนาม เกาหลี 

และญี่ปุน 

ผลการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ผลการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

รายงานวามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดมีมากและมีความซ้ําซอนในกลุมสาระ  โดยกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรเปนหนึ่งในกลุมสาระท่ีมีขอเสนอแนะใหทบทวนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) 

ผลการวิเคราะหและประเมินรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร โดยผูเช่ียวชาญดานการศึกษาคณิตศาสตรจากตางประเทศ 

ในการพัฒนามาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  สสวท. ใชขอมูลท่ีกลาวมาขางตนมาประกอบการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว โดยรวมมือกับ

ผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญ  อาจารยและผูสอน  พรอมท้ังไดทําประชาพิจารณเพ่ือรวบรวมความ
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คิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และรวมกับ Cambridge International Examinations 

(CIE) ซึ่งเปนหนวยงานของสหราชอาณาจักรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินระบบการศึกษา

และการพัฒนาหลักสูตรเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ เพ่ือประเมินคุณภาพของรางหลักสูตร 

โดย CIE  ไดพิจารณาองคประกอบหลักในการจัดการเรียนรูท้ัง 3 ดาน คือ หลักสูตร การจัดการ

เรียนรู และการวัดผลประเมินผล พบวา หลักสูตรนี้สะทอนถึงวิธีการสอนท่ีทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา

ท่ีจําเปน ทัดเทียมนานาชาติ  มีการเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริง เนนการพัฒนาทักษะตาง ๆ ท้ัง

ทักษะทางคณิตศาสตร และทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบหลักสูตรไดเหมาะสมกับระบบ

การศึกษาในโลกสมัยใหม โดยสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู สามารถเตรียม

ความพรอมใหกับผูเรียนเพ่ือใหเปนผูท่ีมีความรูและทักษะทางคณิตศาสตร และเปนผูท่ีมีความ

พรอมในการทํางานหรือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น (Cambridge, 2015; Cambridge, 2016) 

จากขอมูลดังท่ีกลาวมาขางตน สสวท. จึงได จัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยมีรายละเอียดดังคูมือการใชหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตาม QR Code 

ท่ีปรากฏในแตละระดับตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา 

http://bit.ly/2jmqBaK 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

http://bit.ly/2HMbDp2 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

http://bit.ly/2HOMtpN 

 

http://bit.ly/2jmqBaK
http://bit.ly/2jmqBaK
http://bit.ly/
http://bit.ly/
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