โครงการบริ การวิชาการแก่สังคม
การให้บริ การสร้างโจทย์สาํ หรับนักเรี ยนแต่ละคน แก่ครู -อาจารย์ ในโรงเรี ยน
ที่มา

การเรียนคณิตศาสตรทักษะและความเขาใจเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งทักษะและความเขาใจนี้เกิดขึ้นไดจากการฝกฝนทํา
แบบฝกหัด ภาควิชาคณิตศาสตรเคยประสบปญหาการลอกการบานของนักศึกษา ทําใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
การสอนไมดีเทาที่ควร ภาควิชาฯ จึงพัฒนาโจทยสําหรับนักศึกษาใหแตละคนไดโจทยไมเหมือนกัน ทําใหนักศึกษา
ตองพยายามทําการบานเอง หรือซักถามจากเพื่อน มากกวาจะลอกโดยไมไดคิด จากการวัดผล การสอบ และ
งานวิจัยของภาควิชาฯ พบวานักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น และมีผลการเรียนดีขึ้น
ทางภาควิชาฯ พัฒนาสื่อชนิดนี้มามากกวา 10 ป มีความคิดวาถาสามารถนําสื่อการสอนนี้ไปใหบริการแกสังคม ทํา
ใหครู-อาจารย มีโจทยสําหรับนักเรียนแตละคน และสามารถออกแบบโจทยการบานหรือขอสอบใหตรงกับเนื้อหาที่
สอน จะทําใหเกิดประโยชนในวงกวางมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคโครงการ
1. ภาควิชาคณิตศาสตร และ ครู-อาจารย รวมกันพัฒนา สื่อประเภทการบาน และ ขอสอบ
2. เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ในวงกวาง
3. นักเรียน-นักศึกษา มีโจทยฝกทักษะ ไมซ้ํากัน และหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ขอดีของโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครู-อาจารย สามารถสรางสื่อการสอนประเภทการบานหรือขอสอบ ไดตรงกับเนื้อหาที่สอน
ครู-อาจารย สามารถออกแบบ และ พัฒนาโจทย ที่ตรงกับพื้นฐานความรูของนักเรียนที่ตนเองสอน
ครู-อาจารย สามารถใชเปนผลงานหรืองานวิจัยการสอนของตนเองได
นักเรียน-นักศึกษา จะมีโจทยฝกซอมทักษะมากขึ้น นอกเหนือจากที่อยูในหนังสือมาตรฐาน
นักเรียน-นักศึกษา แตละคนมีโจทยเปนของตนเอง ไมสามารถลอกงานใครได
เมื่อเปลี่ยนจากการขอลอกงาน เปนการขอใหชวยสอนทํา จะทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนไดทักษะ ความรู
และความเขาใจมากยิ่งขึ้น

การสมัครเขารวมโครงการ
1. ดาวนโหลด บันทึกเขารวมโครงการ () หรือดาวนโหลดที่ www.math.mut.ac.th
2. กรอกขอมูล
3. ถายรูป หรือ Scanสงขอความมาที่ https://www.facebook.com/MathematicsMUT
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ขั้นตอนการดําเนินการ

1. ภาควิชาคณิตศาสตร ประกาศโครงการแกสังคม ผานทางการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย เวปไซต
ของมหาวิทยาลัย , เวปไซตภาควิชา , Facebookภาควิชา และ Facebookของอาจารยในภาควิชา
2. ผูเขารวมโครงการ รวมประชุมออกแบบโจทยกับทีมงานของภาควิชา (อาจผานทางระบบ Online)
3. ทีมงานพัฒนาสื่อของภาควิชาฯ รวมกันพัฒนา และทดสอบความถูกตอง
4. นําเสนอผลงานแกผูเขารวมโครงการ เพื่อตรวจสอบ แกไข และนําไปใช ตอไป
5. ทีมงานของภาควิชา ติดตามผลของการนําสื่อไปใช เพื่อนํามาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
6. ภาควิชาคณิตศาสตร นําผลสัมฤทธิ์ มาใชพัฒนาสื่อการสอน และ การสอนในมหาวิทยาลัย
7. ในอนาคต ภาควิชาคณิตศาสตร อาจสามารถนําผลที่ได มาพัฒนาเปนงานวิจัย ตอไป

ผูเขารวมโครงการจะได
1.
2.
3.
4.

File กระดาษคําตอบ (.pdf)
File โจทยแยกตามรหัส (.pdf)
File คําตอบแยกตามรหัส (.pdf)
File ตัวอยางการทําโจทยScan (.pdf)

ทีมงานในโครงการ
1.
2.
3.
4.

ดร.ธนากาญ สุนทรกระจาง
ดร.สุรียพร สังขสุวรรณ
อ.กานตฐิตา สัมปนณา
ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

: หัวหนาโครงการ , โปรแกรมเมอร
: ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย
: ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย
: ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย , เลขานุการโครงการ

ตารางเวลาการดําเนินโครงการ
ขั้นตอน
0. วางแผน และ กําหนด
ทีมงาน
1. ประชาสัมพันธโครงการ
2. รับสมัครผูเ ขารวม
โครงการ
3. ดําเนินโครงการ
- ประชุมออกแบบสื่อ
- สรางสื่อ
- นําเสนอผลงาน
- ประเมินผลงาน
4. สรุปผลโครงการ
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การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประเมินจากนักเรียนที่ใชโจทย โดยผลการประเมินเฉลี่ย มากกวา 4 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

ขอตกลงระหวางทีมงาน และ ผูเขารวมโครงการ

1. การเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
2. โจทย และ สื่อการสอนที่ไดจากโครงการถือวาเปนลิขสิทธรวมกันของผูเขารวมโครงการ และ
มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยอนุญาตใหผูเขารวมโครงการนําโจทยไปใชเปนผลงานการสอนได
4. ผูเขารวมโครงการจะตองนําโจทยไปใชสอนจริง
5. ผูเขารวมโครงการจะตองไมนําโจทยไปขาย หรือ ทําการอื่นใดเพื่อสรางรายได อยางเด็ดขาด
6. โครงการ 1 โครงการ สําหรับ ครู 1 ทาน / 1 วิชา / 1 ชั้นเรียน / 1 ภาคการศึกษา
( ครู 1 ทาน อาจเขารวมโครงการหลายครั้งได กรณีที่สอนหลายชั้นเรียน หรือ คนละภาคการศึกษา )
7. เนื่องจากทีมงานมีกําลังจํากัด ตอ 1 โครงการ จะสรางสื่อใหไมเกิน 8 หัวขอ
8. แตละหัวขอของโจทยการบาน ผูรวมโครงการจะได
8.1 ไฟลกระดาษคําตอบ (.pdf)
8.2 ไฟลโจทยตามเลขประจําตัวนักเรียน (.pdf)
8.3 ไฟลคําตอบตามเลขประจําตัวนักเรียน (.pdf)
8.4 ไฟล scan ตัวอยางการทําโจทย (.pdf)
9. โจทยในกระดาษคําตอบแตละหัวขอ ไมควรเกิน 1 กระดาษ A4 หรือ มีจํานวนไมเกิน 10 ขอ
10. ภาควิชาคณิตศาสตรจะขอนําชื่อผูรวมโครงการ และ โจทยที่สรางสรรครวมกัน ขึ้น website ภาควิชา
เพื่อใชเปนแนวทางใหกับผูสนใจทานอื่นตอไป
11. หลังจากจบแตละโครงการทีมงานจะขอใหผูเขารวมโครงการทําแบบประเมินโครงการ
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนา และ ปรับปรุงโครงการตอไป
12. ถาผูเขารวมโครงการ สงภาพถายการทําโจทย หรือ โจทยที่นักเรียนทํา ใหทีมงานได
ทีมงานขอขอบพระคุณไวลวงหนาครับ
13. หลังจากจบโครงการจะมีทีมวิจัยการเรียนการสอน ขอใหครู และ นักเรียนที่ใชโจทยทาํ แบบสอบถาม
เพื่อนําขอมูลมาวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
14. ภาคการศึกษาตอๆไป ถาผูเขารวมโครงการตองการใชโจทยเดิม แตเปลี่ยนกลุมนักเรียน สามารถติดตอให
ทีมงานสรางโจทยสําหรับนักเรียนกลุมใหมได
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ตัวอยางที่ผูสนใจเขารวมโครงการจะได

ถาผูรวมโครงการ สนใจการบานเรื่องตรีโกณมิติ รวมประชุม และชวยกันออกแบบแบบฝกหัด จะไดรับ 4 ไฟล
ดังตัวอยางตอไปนี้ (Click Link)
1. File กระดาษคําตอบ (.pdf)

2. File โจทยแยกตามรหัส (.pdf)

3. File คําตอบแยกตามรหัส (.pdf)

4. File ตัวอยางการทําโจทยScan (.pdf)
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ตัวอยางการบานที่ใชในมหาวิทยาลัย

ตัวอยางที่มีการใชงานจริงในงานสอนของมหาวิทยาลัย (Click Link)
1. File กระดาษคําตอบ (.pdf)

2. File โจทยแยกตามรหัส (.pdf)

3. File คําตอบแยกตามรหัส (.pdf)

4. File ตัวอยางการทําโจทยScan (.pdf)
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เอกสารอางอิง
1. งานวิจัยเรื่อง โปรแกรมสรางโจทยสําหรับวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab)
โดย ดร.สุรยพร สังขสุวรรณ
ดร.ธนากาญ สุนทรกระจาง
ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ
2. งานวิจัยเรื่อง โปรแกรมสรางโจทยสําหรับวิชา MATH0200 Mathematics II
โดย ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ
ดร.ธนากาญ สุนทรกระจาง
3. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธของคะแนนสอบของนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร
โดย ดร.วราภรณ กาญจนทวี
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