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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ให้บริการสร้างโจทยส์าํหรับนกัเรียนแต่ละคน แก่ครู-อาจารย ์ในโรงเรียน 

ท่ีมา 

การเรียนคณิตศาสตรทักษะและความเขาใจเปนเรื่องสําคญั ซึ่งทักษะและความเขาใจน้ีเกิดขึ้นไดจากการฝกฝนทํา

แบบฝกหดั ภาควิชาคณิตศาสตรเคยประสบปญหาการลอกการบานของนักศึกษา ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

การสอนไมดีเทาที่ควร ภาควิชาฯ จึงพัฒนาโจทยสําหรับนักศึกษาใหแตละคนไดโจทยไมเหมือนกัน ทําใหนักศึกษา

ตองพยายามทําการบานเอง หรือซักถามจากเพ่ือน มากกวาจะลอกโดยไมไดคดิ จากการวัดผล การสอบ และ

งานวิจัยของภาควิชาฯ พบวานักศึกษามีความกระตอืรอืรนในการเรียนมากขึ้น และมผีลการเรียนดีขึน้ 

ทางภาควิชาฯ พัฒนาสือ่ชนิดน้ีมามากกวา 10 ป มีความคิดวาถาสามารถนําสื่อการสอนน้ีไปใหบริการแกสังคม ทาํ

ใหคร-ูอาจารย มโีจทยสําหรบันักเรียนแตละคน และสามารถออกแบบโจทยการบานหรือขอสอบใหตรงกับเน้ือหาที่

สอน จะทําใหเกิดประโยชนในวงกวางมากย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. ภาควิชาคณิตศาสตร และ ครู-อาจารย รวมกันพัฒนา สือ่ประเภทการบาน และ ขอสอบ 

2. เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ในวงกวาง 

3. นักเรียน-นักศึกษา มโีจทยฝกทักษะ ไมซ้ํากัน และหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ขอดีของโครงการ 

1. ครู-อาจารย สามารถสรางสือ่การสอนประเภทการบานหรือขอสอบ ไดตรงกับเน้ือหาที่สอน  

2. ครู-อาจารย สามารถออกแบบ และ พัฒนาโจทย ทีต่รงกบัพ้ืนฐานความรูของนักเรียนที่ตนเองสอน 

3. ครู-อาจารย สามารถใชเปนผลงานหรอืงานวิจัยการสอนของตนเองได 

4. นักเรียน-นักศึกษา จะมโีจทยฝกซอมทักษะมากขึ้น นอกเหนือจากทีอ่ยูในหนังสือมาตรฐาน 

5. นักเรียน-นักศึกษา แตละคนมีโจทยเปนของตนเอง ไมสามารถลอกงานใครได 

6. เมื่อเปลี่ยนจากการขอลอกงาน เปนการขอใหชวยสอนทาํ จะทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนไดทักษะ ความรู 

และความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

การสมัครเขารวมโครงการ 

1. ดาวนโหลด บันทึกเขารวมโครงการ () หรือดาวนโหลดที่ www.math.mut.ac.th  

2. กรอกขอมลู 

3. ถายรูป หรือ Scanสงขอความมาที่ https://www.facebook.com/MathematicsMUT  

http://www.math.mut.ac.th/images/Math_Article/ProjectGentExercises/ProjectImage/ApplicationForm.pdf
http://www.math.mut.ac.th/
https://www.facebook.com/MathematicsMUT
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ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ภาควิชาคณิตศาสตร ประกาศโครงการแกสงัคม ผานทางการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย เวปไซต

ของมหาวิทยาลัย , เวปไซตภาควิชา , Facebookภาควิชา และ Facebookของอาจารยในภาควิชา 

2. ผูเขารวมโครงการ รวมประชมุออกแบบโจทยกับทีมงานของภาควิชา (อาจผานทางระบบ Online) 

3. ทีมงานพัฒนาสื่อของภาควิชาฯ รวมกันพัฒนา และทดสอบความถูกตอง 

4. นําเสนอผลงานแกผูเขารวมโครงการ เพ่ือตรวจสอบ แกไข และนําไปใช ตอไป 

5. ทีมงานของภาควิชา ตดิตามผลของการนําสื่อไปใช เพ่ือนํามาวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิ 

6. ภาควิชาคณิตศาสตร นําผลสัมฤทธ์ิ มาใชพัฒนาสื่อการสอน และ การสอนในมหาวิทยาลัย 

7. ในอนาคต ภาควิชาคณิตศาสตร อาจสามารถนําผลที่ได มาพัฒนาเปนงานวิจัย ตอไป 

ผูเขารวมโครงการจะได 

1. File กระดาษคําตอบ (.pdf) 

2. File โจทยแยกตามรหสั (.pdf) 

3. File คําตอบแยกตามรหสั (.pdf) 

4. File ตัวอยางการทําโจทยScan (.pdf) 

ทีมงานในโครงการ 

1. ดร.ธนากาญ สนุทรกระจาง  : หัวหนาโครงการ , โปรแกรมเมอร 

2. ดร.วราภรณ กาญจนทวี  : ที่ปรึกษาโครงการ , โปรแกรมเมอร 

3. ดร.สุรียพร สังขสุวรรณ  : ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย 

4. อ.กานตฐิตา สมัปนณา  : ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย 

5. ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันต ิ : ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย , เลขานุการโครงการ 

ตารางเวลาการดําเนินโครงการ 

ขั้นตอน 
63 64 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
0. วางแผน และ กําหนดทีมงาน             
1. ประชาสัมพันธโครงการ             
2. รับสมัครผูเขารวมโครงการ             
3. ดําเนินโครงการ 

- ประชุมออกแบบสื่อ 
- สรางสื่อ 
- นําเสนอผลงาน 
- ประเมินผลงาน 

            

4. สรุปผลโครงการ             
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การวัดผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 

ประเมินจากความพึงพอใจของคร-ูอาจารยที่เขารวมโครงการ 

ขอตกลงระหวางทีมงาน และ ผูเขารวมโครงการ 

1. การเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

2. โจทย และ สือ่การสอนที่ไดจากโครงการถอืวาเปนลิขสิทธรวมกันของผูเขารวมโครงการ และ 

มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยอนุญาตใหผูเขารวมโครงการนําโจทยไปใชเปนผลงานการสอนได 

4. ผูเขารวมโครงการจะตองนําโจทยไปใชสอนจริง 

5. ผูเขารวมโครงการจะตองไมนําโจทยไปขาย หรือ ทําการอื่นใดเพ่ือสรางรายได อยางเดด็ขาด 

6. โครงการ 1 โครงการ สําหรับ ครู 1 ทาน / 1 วิชา / 1 ชั้นเรียน / 1 ภาคการศึกษา 

( ครู 1 ทาน อาจเขารวมโครงการหลายครั้งได กรณีที่สอนหลายชั้นเรียน หรือ คนละภาคการศึกษา ) 

7. เน่ืองจากทีมงานมีกําลังจํากัด ตอ 1 โครงการ จะสรางสือ่ใหไมเกิน 8 หัวขอ 

8. แตละหัวขอของโจทยการบาน ผูรวมโครงการจะได 

8.1 ไฟลกระดาษคาํตอบ (.pdf) 

8.2 ไฟลโจทยตามเลขประจําตัวนักเรียน (.pdf) 

8.3 ไฟลคําตอบตามเลขประจําตวันักเรียน (.pdf) 

8.4 ไฟล scan ตัวอยางการทําโจทย (.pdf) 

9. โจทยในกระดาษคําตอบแตละหัวขอ ไมควรเกิน 1 กระดาษ A4 หรือ มีจํานวนไมเกิน 10 ขอ 

10. ภาควิชาคณิตศาสตรจะขอนําชื่อผูรวมโครงการ และ โจทยที่สรางสรรครวมกัน ขึ้น website ภาควิชา  

เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับผูสนใจทานอื่นตอไป 

11. หลังจากจบแตละโครงการทมีงานจะขอใหผูเขารวมโครงการทําแบบประเมินโครงการ  

เพ่ือนําขอมูลทีไ่ดไปพัฒนา และ ปรับปรุงโครงการตอไป 

12. ถาผูเขารวมโครงการ สงภาพถายการทําโจทย หรอื โจทยที่นักเรียนทํา ใหทีมงานได  

ทีมงานขอขอบพระคุณไวลวงหนาครับ 

13. หลังจากจบโครงการจะมีทีมวิจัยการเรียนการสอน ขอใหครู และ นักเรียนที่ใชโจทยทําแบบสอบถาม  

เพ่ือนําขอมูลมาวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

14. ภาคการศึกษาตอๆไป ถาผูเขารวมโครงการตองการใชโจทยเดิม แตเปลี่ยนกลุมนักเรียน สามารถติดตอให

ทีมงานสรางโจทยสําหรับนักเรียนกลุมใหมได 
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ตัวอยางท่ีผูสนใจเขารวมโครงการจะได 

ถาผูรวมโครงการ สนใจการบานเรื่องตรโีกณมิติ รวมประชมุ และชวยกันออกแบบแบบฝกหัด  จะไดรบั 4 ไฟล  

ดังตัวอยางตอไปน้ี (Click Link) 

1. File กระดาษคําตอบ (.pdf) 

 
2. File โจทยแยกตามรหสั (.pdf) 

 
3. File คําตอบแยกตามรหสั (.pdf) 

 
4. File ตัวอยางการทําโจทยScan (.pdf) 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1CeABe8ol8j_7FtZHGpT2B07_B0Smx72s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAottxfw7oq-ZO7tYVzTyArrjzZZNcHS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCWIY1q2c2GYDlpPq5CWHzEajkrqG0MW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Noemmj37DZG8hvbxXIfRV8kux1dHH6L8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CeABe8ol8j_7FtZHGpT2B07_B0Smx72s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAottxfw7oq-ZO7tYVzTyArrjzZZNcHS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCWIY1q2c2GYDlpPq5CWHzEajkrqG0MW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Noemmj37DZG8hvbxXIfRV8kux1dHH6L8/view?usp=sharing
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ตัวอยางการบานท่ีใชในมหาวิทยาลัย 

ตัวอยางที่มีการใชงานจริงในงานสอนของมหาวิทยาลัย (Click Link) 

1. File กระดาษคําตอบ (.pdf) 

 
2. File โจทยแยกตามรหสั (.pdf) 

 
3. File คําตอบแยกตามรหสั (.pdf) 

 
4. File ตัวอยางการทําโจทยScan (.pdf) 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1gRhD810xMuClDoznNFYEbIfChqHifenp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwUzxZ1rnb7mHM9hs5xnDY0bue-2rk3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lLw16vPMKORj4pFpZlJfKr_1K17-AWIb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_rf0ez6uQoOJF6uTcssiFDp7L5_oWhS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRhD810xMuClDoznNFYEbIfChqHifenp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UwUzxZ1rnb7mHM9hs5xnDY0bue-2rk3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lLw16vPMKORj4pFpZlJfKr_1K17-AWIb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_rf0ez6uQoOJF6uTcssiFDp7L5_oWhS/view?usp=sharing
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เอกสารอางอิง 

1. งานวิจัยเรื่อง โปรแกรมสรางโจทยสําหรับวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab)  

โดย ดร.สุรยพร สังขสุวรรณ 

 ดร.ธนากาญ สนุทรกระจาง 

 ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันต ิ

2. งานวิจัยเรื่อง โปรแกรมสรางโจทยสําหรับวิชา MATH0200 Mathematics II  

โดย ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันต ิ

 ดร.ธนากาญ สนุทรกระจาง 

3. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธของคะแนนสอบของนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร  

โดย ดร.วราภรณ กาญจนทวี 

 

http://www.math.mut.ac.th/index.php/menu-researchpublications/menu-research/17-mathpage/research/39-mathpage-research-math0111genttest
http://www.math.mut.ac.th/index.php/menu-researchpublications/menu-research/17-mathpage/research/40-mathpage-research-math0200genttest
http://www.math.mut.ac.th/index.php/menu-researchpublications/menu-research/17-mathpage/research/41-mathpage-research-interrelationshipstudy

