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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
การให้บริการสร้างโจทยส์าํหรับนักเรียนแต่ละคน แก่ครู-อาจารย ์ในโรงเรียน 

ที่มา 

การเรียนคณิตศาสตรทักษะและความเขาใจเปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงทักษะและความเขาใจนี้เกิดข้ึนไดจากการฝกฝนทํา

แบบฝกหัด ภาควิชาคณิตศาสตรเคยประสบปญหาการลอกการบานของนักศึกษา ทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียน

การสอนไมดีเทาท่ีควร ภาควิชาฯ จึงพัฒนาโจทยสําหรับนักศึกษาใหแตละคนไดโจทยไมเหมือนกัน ทําใหนักศึกษา

ตองพยายามทําการบานเอง หรือซักถามจากเพ่ือน มากกวาจะลอกโดยไมไดคิด จากการวัดผล การสอบ และ

งานวิจัยของภาควิชาฯ พบวานักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน และมีผลการเรียนดีข้ึน 

ทางภาควิชาฯ พัฒนาสื่อชนิดนี้มามากกวา 10 ป มีความคิดวาถาสามารถนําสื่อการสอนนี้ไปใหบริการแกสังคม ทํา

ใหครู-อาจารย มีโจทยสําหรับนักเรียนแตละคน และสามารถออกแบบโจทยการบานหรือขอสอบใหตรงกับเนื้อหาท่ี

สอน จะทําใหเกิดประโยชนในวงกวางมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. ภาควิชาคณิตศาสตร และ ครู-อาจารย รวมกันพัฒนา สื่อประเภทการบาน และ ขอสอบ 

2. เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ในวงกวาง 

3. นักเรียน-นักศึกษา มีโจทยฝกทักษะ ไมซํ้ากัน และหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ขอดีของโครงการ 

1. คร-ูอาจารย สามารถสรางส่ือการสอนประเภทการบานหรือขอสอบ ไดตรงกับเนื้อหาท่ีสอน  

2. คร-ูอาจารย สามารถออกแบบ และ พัฒนาโจทย ท่ีตรงกับพ้ืนฐานความรูของนักเรียนท่ีตนเองสอน 

3. คร-ูอาจารย สามารถใชเปนผลงานหรืองานวิจัยการสอนของตนเองได 

4. นักเรียน-นักศึกษา จะมีโจทยฝกซอมทักษะมากข้ึน นอกเหนือจากท่ีอยูในหนังสือมาตรฐาน 

5. นักเรียน-นักศึกษา แตละคนมีโจทยเปนของตนเอง ไมสามารถลอกงานใครได 

6. เม่ือเปลี่ยนจากการขอลอกงาน เปนการขอใหชวยสอนทํา จะทําใหท้ังผูเรียนและผูสอนไดทักษะ ความรู 

และความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

การสมัครเขารวมโครงการ 

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

2. กรอกขอมูล 

3. ถายรูป หรือ Scanสงขอความมาท่ี 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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ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. ภาควิชาคณิตศาสตร ประกาศโครงการแกสังคม ผานทางการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย เวปไซต

ของมหาวิทยาลัย , เวปไซตภาควิชา , Facebookภาควิชา และ Facebookของอาจารยในภาควิชา 

2. ผูเขารวมโครงการ รวมประชุมออกแบบโจทยกับทีมงานของภาควิชา (อาจผานทางระบบ Online) 

3. ทีมงานพัฒนาสื่อของภาควิชาฯ รวมกันพัฒนา และทดสอบความถูกตอง 

4. นําเสนอผลงานแกผูเขารวมโครงการ เพ่ือตรวจสอบ แกไข และนําไปใช ตอไป 

5. ทีมงานของภาควิชา ติดตามผลของการนําสื่อไปใช เพ่ือนํามาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ 

6. ภาควิชาคณิตศาสตร นําผลสัมฤทธิ์ มาใชพัฒนาสื่อการสอน และ การสอนในมหาวิทยาลัย 

7. ในอนาคต ภาควิชาคณิตศาสตร อาจสามารถนําผลท่ีได มาพัฒนาเปนงานวิจัย ตอไป 

ผูเขารวมโครงการจะได 

1. File กระดาษคําตอบ (.pdf) 

2. File โจทยแยกตามรหัส (.pdf) 

3. File คําตอบแยกตามรหัส (.pdf) 

4. File ตัวอยางการทําโจทยScan (.pdf) 

ทีมงานในโครงการ 

1. ดร.ธนากาญ สุนทรกระจาง  : หัวหนาโครงการ , โปรแกรมเมอร 

2. ดร.สุรียพร สังขสุวรรณ  : ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย 

3. อ.กานตฐิตา สัมปนณา  : ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย 

4. ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ  : ทดสอบผลงาน , ทําเฉลย , เลขานุการโครงการ 

ตารางเวลาการดําเนินโครงการ 

ข้ันตอน 
2565 2566 

ม.ิย. 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 กําหนด

ทีมงาน 
             

1. ประชาสมัพันธโครงการ              
2. รับสมคัรผูเขารวม

โครงการ 
             

3. ดําเนินโครงการ 
- ประชุมออกแบบสื่อ 
- สรางสื่อ 
- นําเสนอผลงาน 
- ประเมินผลงาน 

             

4. สรุปผลโครงการ              
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การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ประเมินจากนักเรียนท่ีใชโจทย โดยผลการประเมินเฉลี่ย มากกวา 4 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ขอตกลงระหวางทีมงาน และ ผูเขารวมโครงการ 

1. การเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

2. โจทย และ สื่อการสอนท่ีไดจากโครงการถือวาเปนลิขสิทธรวมกันของผูเขารวมโครงการ และ 

มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยอนุญาตใหผูเขารวมโครงการนําโจทยไปใชเปนผลงานการสอนได 

4. ผูเขารวมโครงการจะตองนําโจทยไปใชสอนจริง 

5. ผูเขารวมโครงการจะตองไมนําโจทยไปขาย หรือ ทําการอ่ืนใดเพ่ือสรางรายได อยางเด็ดขาด 

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

( ครู 1 ทาน อาจเขารวมโครงการหลายครั้งได กรณีท่ีสอนหลายชั้นเรียน 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 โจทยท่ีสรางสรรครวมกัน ข้ึน website ภาควิชา  

เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับผูสนใจทานอ่ืนตอไป 

11. หลังจากจบแตละโครงการทีมงานจะขอใหผูเขารวมโครงการทําแบบประเมินโครงการ  

เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนา และ ปรับปรุงโครงการตอไป 

12. ถาผูเขารวมโครงการ สงภาพถายการทําโจทย หรือ โจทยท่ีนักเรียนทํา ใหทีมงานได  

ทีมงานขอขอบพระคุณไวลวงหนาครับ 

13. หลังจากจบโครงการจะมีทีมวิจัยการเรียนการสอน ขอใหครู และ นักเรียนท่ีใชโจทยทําแบบสอบถาม  

เพ่ือนําขอมูลมาวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

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) 

 
  

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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ตัวอยางการบานที่ใชในมหาวิทยาลัย 

ตัวอยางท่ีมีการใชงานจริงในงานสอนของมหาวิทยาลัย (Click Link) 

1. File กระดาษคําตอบ (.pdf) 

 
2. File โจทยแยกตามรหัส (.pdf) 

 
3. File คําตอบแยกตามรหัส (.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 สุนทรกระจาง 

 ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ 

2. งานวิจัยเรื่อง โปรแกรมสรางโจทยสําหรับวิชา MATH0200 Mathematics II  

โดย ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ 

 ดร.ธนากาญ สุนทรกระจาง 

3. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธของคะแนนสอบของนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร  

โดย ดร.วราภรณ กาญจนทว ี

 

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

