
โรงเรียนบอกรุวิทยาสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 อนมุัติใหโครงงาน 
เร่ืองความพึงพอใจของนกัเรียน  เกีย่วกับการสอนของครู  กลุมสาระคณิตศาสตรใน ส.ห.วิทยาเขตบอกรุ
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 เสนอโดย 
1. นางสาว สุภาพร สะราคํา 2. นาย ภวูดล มิ่งสมร  3. นาย ปรัชญา  วรเมฆปญญา  
4. นาย อินทนนท จันทร  5. นางสาว กัลยา ทองไพรวรรณ  6.นางสาว วรรณิภา ทั่งทอง 
7. นางสาว ดวงเดือน ระวังภยั 
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชัน้ที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาป 4-6) วิชา
คณิตศาสตร 
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กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานคณิตศาสตร เกี่ยวกบั การสํารวจของการเรียนวิชาคณิตศาสตร คณะผูจัดทาํการ 

ศึกษาและปฏิบัติที่สถานที่ของนักเรียนในเขตพื้นการศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ของระดับม.ปลายจัดความ
อนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียนเขตพืน้ที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ของระดับม.ปลายทางคณะผูจัดทํา
โครงงานขอกราบพระคุณเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ ผูจัดทาํโครงงานขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ วิรัส  สุ
เมธาพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบอกรุวิทยา ครู ปกรณสิทธิ์  อุนทรัพย ครู นันทิยา  เอกคณาปราชญ  ครู ณัช
พล  กาฬภักดี  ครู ปยะมาศ  ดวงแกว  ครู ทวีลาภ  อุณหกะ และครูทานอื่นของโรงเรียนบอกรุวิทยาที่ให
คําแนะนําในการทําโครงงานคณิตศาสตรเกีย่วกับการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตรของพื้นที่เขต3 ระดับ
ม.ปลายของจังหวัดสุพรรณบรีุในครั้งนี้ ทางคณะผูจัดทาํโครงงานคณิตศาสตรขอกราบขอบพระคุณทกุฝายที่
ใหความรวมมอืกับคณะผูจดัทําโครงงานเปนอยางดใีนการสํารวจของการเรียนวิชาคณิตศาสตรของพื้นที่เขต3
ระดับม.ปลาย เพื่อประโยชนในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรตอไป 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทท่ี 1 
ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 

 ในปจจุบนัการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตรไดมีการบรรจุวิชาโครงงานคณิตศาสตรลงในหลักสูตร
เพื่อใหนักเรยีนไดพัฒนาและฝกฝนทักษะกระบวนการคดิคํานวณควบคูไปกับการทําโครงงานเปนกลุมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางดานความรูความคิด และความสามารถของนักเรียน ทางผูจัดทําเปนสวนหนึ่งของนักเรียน
ที่เลือกศึกษาในวิชานี้ และไดจัดทําโครงงานคณิตศาสตรขึ้นเรื่องความพึงพอใจของนักเรียน เกีย่วกับการสอน
ของครู กลุมสาระคณิตศาสตรใน ส.ห.วิทยาเขตบอกรุวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา สุพรรณบุรี เขต 3
โดยไดรับแนวความคิดจากการเรียนคณิตศาสตรและไดพบเห็นจากการที่ทางคณะผูจดัทําไดเรียนวชิา
คณิตศาสตรในโรงเรียนทางคณะผูจัดทาํจงึมีแนวความคดิที่จะทําโครงงานในเรื่องความพึงพอใจของนักเรียน
ในเขตพืน้ที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ของนักเรียนระดับม.ปลายโดยเริม่คนควาจากแหลงขอมูลหาประวัติของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต3 

 นิยามคําเฉพาะ 
คณิตศาสตร หมายถึง วิชาทีว่าดวยการคํานวณ 
คณิตศาสตร หมายถึง การนบั,การคํานวณ,วิชาคํานวณ 

 จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1. เพื่อจะไดรูวาการสอนของครูเปนอยางไรในการสอนนักเรียน 
2. เพื่อจะไดรูวานักเรียนแตละโรงเรียนทีไ่ปสํารวจมีความพึงพอใจกบัการสอนของครู หรือ 
    ไม 

 ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
1. ในการจดัทาํโครงงานชิ้นนี้ ทางคณะผูจดัทําเลือกที่จะศึกษาในเรื่องความพึงพอใจในการ 
     สอนของครูในวิชาคณิตศาสตร 
2. ตองการหาประวัติของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ของนักเรียนระดับ 
    ม.ปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 2 
เอกสารที่เก่ียวของ 
2.1 ความรูท่ัวไป 

2.1.1  ส.ห.วิทยาเขตบอกรุ 
เลือกตั้งครั้งท่ี 1 ป 2544 
1. นายประกอบ หลีนุกูล ผูอํานวยการโรงเรียนวดับอกรุ ประธานสหวทิยาเขต 
2. นายวิรัช สุเมธาพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนบอกรุวิทยา รองประธาน ฯ 
3. นายคํารณ ช่ืนจิต ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาด รองประธาน ฯ 
4. นายชํานาญ ทองไพรวรรณ ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดปาสะแก กรรมการ 
5. นายปรีชา สุทธิพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองอิงพิง กรรมการ 
6. นายสุภรัตน ภัทรโกศล ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหิน กรรมการ 
7. นายทรงธร แตงทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวดัน้ําพุ กรรมการ 
8. นายปรีชา แตงโต ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองนา กรรมการ 
9. นายวยิุทธ ชมพูทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวดัอูตะเภา กรรมการ 
10. นายประสทิธิ์ รอดทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวดัทุงกฐิน กรรมการ 
11. นายวิโรจน เมฆฉาย ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนองกระทุม กรรมการ 
12. นายสัญญา น้ําแกว ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหวัเขา กรรมการ 
13. นางสุรางค ธูปบูชากร ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากดง กรรมการ 
14. นายเสนาะ เจริญสุข ผูอํานวยการโรงเรียนวดัไทร กรรมการ 
15. นางอุทิศ มณีวรรณ ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา กรรมการ 
16. นายพนม เข็มเงิน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนตาล เลขานุการ 
17. นายมนตร ีสะราคํา ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหวันา ผูชวยเลขานกุาร 

ที่ตั้งโรงเรียนบอกรุวิทยา 
สี เหลือง-แดง 
สัญลักษณ – 
ผูประสานงาน 1. นายธนภณ มีผิว 
2. นาย บรรเจดิ ประทุมทอง 

 
 
 
 
 



2.1.2 ความรูท่ัวไปของโรงเรยีนมัธยมในสหวิทยาเขตบอกรุวิทยา 
กิจกรรมของโรงเรียนหนองอิงพิง 
 
หนาเสาธง 

 
การเลือกตั้งประธานนักเรยีน 

 
วันไหวครู 

 
 
 
 
 
 



วันเขาพรรษา 
 

 
 
วันแม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2.1  ประวัติโรงเรียนหนองอิงพงิโดยสงัเขป 
โรงเรียนหนองอิงพงิ ตั้งอยูที่ หมู 7 ตําบลหนองกระทุม อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 
กอตั้งเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 
การเรียนการสอน 
อดีต เปดทําการสอนระดับประถมศึกษา 
ปจจุบัน เปดทาํการสอนระดบัอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน 
สีประจําโรงเรียน เขียน-ชมพู 
คําขวัญ “เรียนด ีกีฬาเดน เปนเยาวชนคนดศีรีสุพรรณบุรี” 
คติพจน “อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ” 
ผูบริหารโรงเรยีน 
พ.ศ. 2518-2531  นาย วิโรจน เมฆฉาย (ครูใหญ) 
พ.ศ. 2531-ปจจุบัน นาย ปรีชา สุทธิพันธุ (ผูอํานวยการ) 
ขอมูลนักเรียน 

ระดับชั้น เพศ รวม 

 ชาย หญิง  

อนุบาล 1  8 6 14 

อนุบาล 2  3 7 10 

รวม 11 13 24 

ประถมศึกษาปที่ 1  5 14 19 

ประถมศึกษาปที่ 2  7 4 11 

ประถมศึกษาปที่ 3  6 8 14 

ประถมศึกษาปที่ 4  10 11 21 

ประถมศึกษาปที่ 5  7 5 12 

ประถมศึกษาปที่ 6  9 8 17 

รวม 44 50 94 

มัธยมศึกษาปที่ 1  12 2 14 

มัธยมศึกษาปที่ 2  4 11 15 

มัธยมศึกษาปที่ 3  5 5 10 

รวม 21 18 39 

รวมท้ังสิน 76 81 157 



บุคลากรของโรงเรียนหนองอิงพิง 

  
นาย ปรีชา  สทุธิพันธุ 
ผูอํานวยการ 
ค.บ.(บริหาร) 

 
นายฉลาด อิงควระ  นางจรูญลักษณ อุดมสุนทร 
ครูผูสอน   ครูผูสอน 
ค.บ.(ภาษาไทย   ศษ.บ.(ประถมศึกษา 

 
นางวรรณา ใจดี   นายประสิทธ์ิพร วรรักษ 
ครูผูสอน   ครูผูสอน 
ค.บ.(ชีวะ)   ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 
 
 



 
นายวัฒนา มวงอราม         นายภาณุมาศ เจริญสุข 
ครูผูสอน   ครูผูสอน 
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 

 
นางวารี โสขุมา               นางสาวโศจิรัตน เณรแขก 
ครูผูสอน   ครูผูสอน 
ค.บ.(ประถมศึกษา  กศ.ม.(การวิจยัการศึกษา) 
 

 
นายชษิณุพงศ จันทรัตน  นายวิโรจน พรมพัง 
ครูผูสอน   ครูผูสอน 
วท.บ.(วิทยาศาสตรการกีฬา) บธ.บ(บริหารธุรกิจ  
 

 
 
 
 
 



2.1.2.2  ประวัติโรงเรียนวดัน้ําพ ุ
 
ถอยแถลง.....จากผูอํานวยการ โรงเรียนวัดน้ําพ ุ
 หลายปที่ผานมาโรงเรียนวดัน้ําพุมีกิจกรรมดีเดนหลายกจิกรรม เชน กจิกรรมสหกรณ,กิจกรรมอาหาร
กลางวัน จดัให ฟรี! ทุกคน กิจกรรมแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ท,ซ่ึงกจิกรรมทั้งหมดที่เปนประโยชน ตอการ
เรียนการสอนและตัวนักเรยีนทางโรงเรียนวัดน้ําพุยังคงจดักิจกรรมเหลานี้อยางตอเนือ่งตลอดไป และในป
การศึกษา 2547 ทางโรงเรียนวัดน้ําพุ ไดเร่ิมโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานระบบดาวเทียม ใหกับ
นักเรียนทุกหองเรียน............... 

                     
กิจกรรมกายบริหารหลังเคารพธงชาติ                    กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพตดิ 
 
 

                       
 

                                  
 
 
 
 

 



2.1.2.3  ประวัติโรงเรียนปาสะแก 
 

ความเปนมาของโรงเรียน 

ป ลําดับเหตุการณท่ีสําคัญ ผูบริหารโรงเรยีน 
15 เมษายน 

2471 
เร่ิมจากใชศาลาการเปรียญ ทาํการสอนชั้นประถม. 1 - 

พ.ศ. 2497 ไดยายสถานที่มาสราง ณ. วดัโบสถ  
(เดิมเปนวดัราง) 

- 

พ.ศ. 2502 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ ป.1 จํานวน 1 
หลัง ขนาด 4หองเรียน ดวยเงิน 64,000 บาท 

- 

พ.ศ. 2513 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ ป.1ข จํานวน 
1 หลัง ขนาด 4 หองเรียน ดวยเงนิ 170,809 บาท 

- 

พ.ศ. 2521 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ 017 จํานวน 1 
หลัง ขนาด 4 หองเรียน ดวยเงิน 460,000 บาท 

- 

พ.ศ. 2527 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเอนกประสงค แบบ 
สปช.105/29 จํานวน 1 หลัง ขนาด 4 หองเรียน ดวยเงนิ 

230,000 บาท 

- 

พ.ศ. 2542 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเอนกประสงค แบบ 
สปช.105/29 จํานวน 1 หลัง ขนาด 4 หองเรียน ดวยเงนิ 

1,545,000 บาท 
ชํานาญ ทองไพรวรรณ 

โรงเรียนวัดปาสะแก ปจจุบันเปดการสอนตัง้แตช้ันอนุบาลศึกษาปที่๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มี
นักเรียน ชาย - หญิง และ คณะบุคลากรทางการศึกษา และ หองสมุดใหศึกษาคนควา ตลอดจนถึงการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม                                                                                                                               
ปรัชญาการศกึษาของโรงเรียน 
แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี                                                                                                                          
คําขวัญโรงเรียน 
 เรียนดี กีฬาเดน เนนคณุธรรม นําสิ่งแวดลอม 
สัญลักษณประจําโรงเรียน  
ตนไม - เสมาธรรมจักร 
หมายถึง ความรูเติบโตคูคุณธรรม                                                                                                           
ตัวอักษรยอ   ป.ก.  
สีประจําโรงเรียน    ชมพู-ฟา 



2.2 หลักสูตรวิชาพื้นฐาน 
ภารกิจหลักของผูสอน คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนมีความรูในเนือ้หาวิชาที่ตนเองสอน 

ผูสอนทุกคนตองรูวาความรูที่ตนเองกําลังสอนคืออะไร มีอะไรบางและผูเรียนจะสรางสรรคความรูเหลานั้น
ขึ้นมาไดอยางไร มีวิธีการใดบางที่มีโอกาสใหผูเรียนไดสรางความรูเกิดขึ้นในโครงสรางความรูของเขาเอง 
และผูสอนจะประเมินไดโดยวิธีใด อยางไร เพื่อรูวาผูเรียนมีความรูนั้นๆ เกดิขึ้นแลว และสามารถนําความรูที่มี
ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น กระบวนการวดัผลประเมินผลจึงเปนกระบวนการที่เกิดภายหลังจากกระบวนการเรียนการ
สอนที่ผูเรียนไดสรางไดสรางความรูแลวหรืออาจประเมนิในระหวางการเรียนการสอนที่ผูเรียนกําลังสราง
ความรูกับตัวเองได 
2.2 การประเมนิผลดวยทางเลือกใหม 
 เมื่อหลักสูตรของเรากําลังมุงไปสูหลักสูตรอิงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใชกรอบแนวคดิ 
Constructivism มาใชเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรยีนการสอนการวัดผลประเมนิผลในชั้น
เรียนเราก็ควรมองหาหนทางใหม เพื่อใหการประเมินสอดคลองกับแนวคิดทีก่ําลังเปลี่ยนไป ในกระบวนการ
สรางและพัฒนาแบบวดัมาตรฐานเราไดเรียนรูและใชมานานและมีความรู ความชํานาญมากพอ แตส่ิงที่เรา
ตองทําความเขาใจทั้งในแง ความคิดรวบยอด ความหมายและวิธีการตางๆ ของการประเมินการปฏบิัติ และ
การประเมนิตามสภาพจริงนบัเปนทางเลือกใหมของการประเมินที่สอดคลองกับหลักสูตรใหม 
 2.2.1 การประเมินปฏิบัติ(Performance Assessment) 
 การประเมินปฏิบัติ (Performance Assessment) เปนการประเมินที่ตองการใหผูเรียนไดแสดง
ความสามารถที่รอบรูดวยการปฏิบัติหรือผลิตผลงาน รูปแบบที่ใชในการประเมินการปฏิบัติมีหลายรูปแบบ
อาทิเชน การออกแบบการทดลองและการดําเนินการทดลอง การเขียนความเรียงซึ่งตองการใหผูเรียนไดคิด ได
สังเคราะหหรือนําขอมูลสารสนเทศมาใช การทํางานรวมกับเพื่อนนักเรียนดวย กันโดยใหช้ินงานหรือภาระ
งานบรรลุผลสําเร็จสาธิตการใชอุปกรณ หรือเทคนิคตางๆ อยางมีประสิทธิภาพการสรางแบบจําลอง (models) 
ตางๆการอานและใชแผนที่ การรวบรวมสะสมสิ่งตางๆการเขียนภาคนพินธ การเขียนบทวิจารณ เขียนคํา
ประพันธ หรือเร่ืองสั้น การใหพูดที่สาธารณะ โอกาสตางๆ การเลนดนตรีชนิดตางๆ การเขารวมสอบปากเปลา 
การพัฒนาแฟมสะสมงาน (Porfolios) การพัฒนาทักษะทางกีฬา เปนตน 
 ขอสังเกต การประเมินการปฏิบัติดังกลาวขางตนไมสามารถนําแบบวัดชนิดเลือกตอบนํามาใชวดัหรือ
ประเมินความสามารถเหลานั้นไดเลย 



2.2.2 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึงการกําหนดเวลาให 

ผูเรียนมีเวลาอยางเพยีงพอตอการวางแผนการลงมือทํางาน จนไดงานที่สําเร็จสมบรูณ การไดมีโอกาส
ประเมินผลการทํางานดวยตนเองและไดมกีารปรึกษารวมกับผูเรียนดวยกันการประเมินลักษณะเชนนี้
จําเปนตองใชวิธีการประเมนิที่หลากหลายเพื่อการตรวจสอบความสามารถของนักเรียนในการแกปญหาใน
การแกปญหาในการทํางานในสถานการณที่เปนจริง หรือคลายจริงนอกจากนี้ Mayer (1992) และ Wiggin 
(1990) แสดงทัศนะเหมือนกันวา การประเมินตามสภาพจรงิตองตัดสินโดยใชเกณฑ (Criteria) หรือมาตรฐาน 
(Standard) เดยีวกับเกณฑ หรือมาตรฐานที่ใชตัดสินการทํางานในชวีิตจริงของผูใหญในชิ้นงานเดยีวกันหรือ
ประเภทเดียวกัน 
 ดังนั้นงานตามสภาพจริงตองเปนชิ้นงานทีท่าทายและสงเสริมใหสะทอนถึงความสามารถของผูเรียน 
โดยมีเวลาอยางเพียงพอในการวางแผน ลงมือทํา ประเมนิตนเอง และรวมปรึกษากับเพื่อนๆ และการประเมิน
ตองใชเกณฑการประเมินในชีวิตจริงของผูใหญมาใชประเมินผลงานนั้น 
 ลักษณะที่เปนสภาพจริงที่จะทําการประเมนิ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ภาระงานหรือช้ินงาน 
(Task) บริบท (Context) และเกณฑการประเมิน (Evaluation Criterion) ภาระงานตามสภาพที่แทจริงตองการ
ใหผูเรียนใชความรูหรือทักษะตางๆ ในการจะผลิตผลผลิตหรือทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จสมบูรณ ตามนัยนี้
การจําสูตรตางๆ ไดจึงมิใชช้ินงานตามสภาพที่แทจริง แตการใชสูตรเพื่อการแกปญหาเชิงปฏิบัติตางหากที่จะ
เปนชิ้นงานตามสภาพจริงได สําหรับเนื้อหาสภาพ แวดลอมหรือบริบทควรจะเปนสภาพที่เกิดขึ้นจรงิหรือใกล
ความจริงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดงันั้นการเตรยีมการเกี่ยวกับการจัดบริบทใหคํานึงถึงการใหเวลาใน
การทํางานชิ้นนั้นๆ ควรเลียน แบบหรือทาํตามสภาพที่เกิดขึ้นตามอาชีพหรือประเภทงานนั้นๆ ขอควรระวังใน
การทดสอบผูเรียนเกีย่วกับความรูที่ยังไมกอตัว โดยการใหเวลาที่นอยเกินไป และไมมีโอกาสในการคิด
ไตรตรองหรือปรึกษาปฏิสัมพันธ กับแหลงทรัพยากรตางๆ ที่เหมาะสม ถือวาไมใชสภาพที่แทจริง ประเด็น
สุดทาย การประเมินตามสภาพจริงควรตัดสินจากเกณฑที่เหมือนกับเกณฑที่ใชตดัสนิการปฏิบัติหรือผล ผลิต
ของผูใหญ ตัวอยางเชนเกณฑการประเมินงานเขียน ตองพิจารณาถึงองคประกอบโครงสรางของการเขียนและ
แนวคดิมากกวาจะพิจารณาถึงความผิดพลาดเล็กนอย เชน การสะกดคํา เครื่อง หมายวรรคตอนหรอืไวยากรณ 
(Wiggins: 1990) 
 การประเมินการปฏิบัติ และการประเมินสภาพจริงโดยมากแลวจะใชสลับกันเสมอ ทั้งสอง วิธีไม
เหมือนกนัทีเดยีว เพราะทั้งสองคํานี้ไมสามารถแทนกันไดเพื่อความชดัเจนในการพัฒนาแบบ ประเมินขอให
ทานสังเกตการณประเมินทัง้สองกรณีนี้ เพื่อดูความแตกตาง (จรัญ คาํยัง : 2537 อางอิง Meyer: 1992) 
 กรณีที่ 1. สมมตุิวาโรงเรียน ก. มีการประเมินการเขียนภายใน 4 วัน ผูเรียนในระดับชั้น ป.3 ถูกเลือก
เขารวมกิจกรรมที่มีขั้นตอนมาตรฐานเพื่อผลิตผลงานการเขียน โดยใชคูมือการเขียนผูสอนให คําแนะนํา
ผูเรียนตลอดการประเมิน และการใชเวลาวนัละ 45 นาท ี
 วันที่ 1 ใหเขียนหัวเร่ือง บทนํา และตวัเร่ืองคราวๆ (Topic out lining) 
 วันที่ 2 ใหเขียนรางหยาบๆ ใหจบเรื่อง (Drafting) 
 วันที่ 3 ทบทวน ปรับปรุง (Reviewing) 



 วันที่ 4 เขยีนใหสมบูรณคร้ังสุดทาย 
 การประเมินแบบนี้เรียกวาโมเดลการสอนที่เนนกระบวน (Process Instruction Model) หลัง จากเรียน
จบหลักสูตรแลว 
 กรณีที่ 2 โรงเรียน ข. มีการประเมินการเขยีนเชนเดยีวกนัโดยที่นกัเรียนทุกคนมีการประชุมกับผูสอน
วาจะเลือกผลงานใดจากแหลงรวมขอมูล หรือแฟมสะสมงานของนักเรยีนตรงตามจดุมุง หมายของการ
ประเมิน (Assessment Purpose) ผลงานไมไดผลิตตามเงื่อนไขที่เปนมาตรฐานแตผล งานของนักเรียนในแหลง
รวมขอมูล จะเปนตัวแทนของผลงานตลอดปจากการกําหนดเวลาใหทําตามอยางเปนขั้นตอน (Process Stage) 
ตามที่นักเรียนเห็นวาเหมาะสม 
 ในกรณีที่ 1 เปนการประเมนิการปฏิบัติ เพราะนักเรยีนไดปฏิบัติตามสิ่งที่ตองการประเมิน เพื่อจะ
พิสูจนวาผูเรียนเขียนไดหรือไม โดยการผลติผลงานการเขียน และในกรณีที่ 2ก็เปนการประเมินการปฏิบัติ 
เพราะวาแหลงรวมขอมูลบรรจุงานของผูเขียนไวเปนจํานวนมากซึ่งเปนผลงานการปฏิบัติของเขา 
 ในกรณีที่ 1 ไมเปนการประเมินสภาพจริง เพราะในชวีิตจริงแตละคนคงไมไดถูกใหทาํงานภายใต
บริบทที่ถูกจัดขึ้น และเงื่อนไขตางๆ สําหรับกรณีที่ 2 เปนการประเมนิสภาพจริงเพราะการประเมนิอยูใน
บริบทเหมือนกับวาทําในชีวติจริงๆ เชนนกัเรียนมีอิสระที่จะกําหนดความยาวแลวแตขั้นตอนของกระบวนการ
ในการเขยีนจะเขียนรางมากนอยครั้งก็ได ตามความจําเปนที่จะทําชิน้งานประเมินการปฏิบัติทุกๆ คร้ังจึงไม
จําเปนจะตองเปนการประเมนิตามสภาพจริงทั้งหมด ควรมีหลัก การพจิารณาวาการปฏิบัติใดเปนการประเมิน
ตามสภาพจริงบาง แตจริงๆ แลวธรรมชาติของการประเมินสภาพจริงมีมิติที่ซับซอน (Multidimention) แตใน
การประเมินการปฏิบัติ ผูเรียนทํางานหรือแสดงพฤติกรรมเดียวที่ผูประเมินตองวดั เชน พฤติกรรมที่ตองการ
วัดคือการเขยีน ผูเรียนก็ตองเขียนใหไดไมใชการสอบดวยขอสอบชนิดเลือกคําตอบ สวนในการประเมิน
สภาพจริงไมเพียงแตจะทํางานหรือแสดงพฤติกรรมที่ตองการวัดเทานั้น แตจะตองอยูในบริบทของความเปน
จริง บริบทในการประเมินการเขียนอาจใหนักเรียนหาหัวขอเร่ืองเองการกําหนดเวลา ชวงเวลาในการหยุดพกั 
และเงื่อนไขอืน่ๆ 
2.2 ชนิดของเทคนิคการประเมนิผลการเรียนรูดวยทางเลือกใหม 

ชนิดของเทคนิคการประเมนิผลการเรียนรู ในที่นี้ขอนําเสนอ 7 ชนิดไดแก 
1) ภาระงานที่ถูกสั่งใหสรางขึ้น (Structured on Demand Tasks)  

การประเมินความสามารถของผูเรียนในการจัดการงานที่มีความแตกตางกันมาก และ 
เปนงานที่ตองมีการปฏิบัติการควบคุมทั้งภาระงาน ช้ินงานตางๆ และบริบทหรือเหตกุารณตางๆ ภายใตส่ิงที่
ผูเรียนจะตองกระทําหรือแสดงออกมาในกรณีเชนนี้ จะใชภาระงานหรือช้ินงานที่กําหนดกรอบ ขอบเขตใหทํา
ขึ้นหรือการใหทํากิจกรรม (Structured or exercises) ผูสอนจะเปนคนตัดสินใจวาเมือ่ไรวัสดุอะไรที่จะถูก
นํามาใช จะมคีําแนะนําเฉพาะในความสามารถนั้นๆ มีคําอธิบายชนิดของผลผลิตที่ผูเรียนจะทํางานออกมา
ผูเรียนจะถกูประเมินโดยมีโอกาสไดเตรียมตัวสําหรับการประเมินดวยภาระงานในลักษณะเชนนี้เรียกวา ภาระ
งานตามคําสั่ง (on demand tasks) การประเมินภาระงานทีถู่กสั่งใหสรางขึ้นแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

 ภาระงานประเภท paper and pencil ถาเปนขอสอบแบบความเรียง แบบฟอรมจะตองยอมให
ผูเรียนบันทึกสิ่งตางๆ มิใชเพียงแตคําตอบเทานั้น แตสามารถเขียนคําอธิบายหัวขอของการ



ใหเหตุผลและแสดงวิธีการทีน่ําไปสูการแกปญหา เชน การใหผูเรียนบนัทึกขั้นตอนทีท่ําการ
ทดลองหรืออธิบายวา เขาแกปญหานั้นไดสําเร็จอยางไร 
 งานการจัดเตรียม การเลือกสรรทรัพยากรตางๆ เปาหมายผลการเรียนรูที่สําคัญบางภาระงาน
ตองการใหผูเรียนทําในบางสิ่งบางอยางไดสําเร็จ โดยการเตรียมการและจัดหาทรัพยากร โดย
การนําเสนอทางเลือกหลายทางโดยการเขยีนวิธีการเตรียมการจัดหาทรพัยากร 

2) งานที่ความสามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือความสามารถที่มีลักษณะเหมือนๆกัน 
(Naturally occurring or Typical performance tasks)  

แทนที่จะคิดสรางสรรคภาระงาน ช้ินงาน และทําการควบคุมสถานการณการประเมนิ เราสามารถใช
ความสามารถที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทําการประเมิน ณ เวลาหนึ่ง 
3) โครงการที่ใชเวลานาน (Longer – Term Projects)  

⇒ โครงการของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนกิจกรรมของผูเรียนที่ใชเวลาทาํ 
ผลงานๆ เกอดขึ้นจากการปฏบิัติงานของผูเรียน เชน แบบจําลอง (model) ผังแสดงความสัมพันธของเนื้อหา
รายงาน และการเก็บรวบรวมขอมูลของงาน โครงการที่คิดขึ้นเองเปนโครงการที่ตองการใหผูเรียนไดประยุกต
ดัดแปลงและบูรณาการความสามารถตางๆ และความรูในวงกวาง เมื่อผูเรียนจะตองประยุกตทกัษะตางๆ ใน
การกําหนดสมมติฐาน และการใชเอกสารอางอิงและแหลงคนควาตางๆ การวางรูปแบบบทความ การจัดการ
และการวางแผน รายงาน ภาษาที่ใชในการเขียนเพื่อส่ือความหมายลักษณะการนําเสนอ และการอธิบายในสิ่ง
ที่เขาเขาใจในแตละหวัขอซ่ึงผูเรียนจะตองเขียนขึ้นมา 
 โครงงานตางๆ เปนกิจกรรมทางการศึกษาที่คุมคาเวลา และมีประโยชนตอการนําไปใชเปน 
เครื่องมอืประเมินสําหรับประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลโดยที่ผูสอนตองมั่นใจวา 
 (1) โครงการนัน้ตรงตามเปาหมายการเรยีนรูที่สําคัญของหลักสูตร 
 (2) ผูเรียนแตละคนไดทํางานหรือช้ินงานดวยตวัเขาเอง 
 (3) ผูเรียนแตละคนมีความเทาเทียมกนัในการใชทรัพยากรที่จําเปนตอการเกิดผลสําเร็จ ระดับยอด  
เยี่ยมจากการประเมิน 
 (4) เราสามารถควบคุมความลําเอียงหรืออคติของเราที่เกิดขึ้นกับชนิดตางๆของชิ้นงาน และ มี
ความยุติธรรมตอการประเมนิโครงการที่ทําเสร็จแลวเปนอยางดีของแตละโครงการ 
การประเมินโดยใชเทคนิคนีผู้สอนจะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบในดานตางๆดงันี้ 
 (1) การแสดงออกอยางชัดเจน นยิามเปาหมายการเรยีนรูที่สําหรับโครงการที่จะตองจัดเตรียมขึน้  
 (2) กําหนดคณุลักษณะเฉพาะและคณุภาพของโครงการที่สําเร็จที่เชื่อมโยงตรงเขาสูเปาหมายของการ
เรียนรูที่เราจะทําการประเมนิและประเมินผูเรียนเฉพาะคุณภาพเทานั้น 
 (3) นยิามระดบัคุณภาพตางๆ อยางตอเนื่องสําหรับแตละคุณลักษณะ ใชผูเรียนเปนทีต่ั้งในการกําหนด
มาตรการวัดคณุภาพนี ้
 (4) นยิามการใหคะแนน (scoring rubric) ที่จะใชสําหรับประเมินแตละคุณลักษณะของโครงการของ
ผูเรียนแตละคน 
 (5) กําหนดน้ําหนัก(weight)  ในแตละคุณลักษณะเพื่อคดิคํานวณเกรดของโครงการ 



 (6) จํากัดทรัพยากรที่นํามาใชกับโครงการจนเสร็จสมบูรณ ถาผูเรียนมคีวามสามารถไดมาซึ่ง
ทรัพยากรอยางมากมายและหลากหลาย 

 โครงการกลุม (Group Projects) : โครงการเหลานี้ตองการใหผูเรียน 2-3 คนหรือมากกวานี้ไดมาทํางาน
รวมกันจุดประสงคหลักของโครงการกลุมซึ่งเปนเทคนคิการประเมินชนิดหนึ่งที่จะประเมินการปฏิบัติงาน
ดวยกันของผูเรียน โดยรวมมือกันและไปดวยกันในทางสรางสรรคผงผลิตที่มีคุณภาพระดับสูง เปาหมายการ
เรียนรูที่โครงการกลุมใหความสนใจอยูกบัเนื้อหาวิชาและระดับของผูที่เราจะทําการประเมิน ตวัอยางเชน 
โครงการกลุมสนใจไปยังเปาหมายการเรียนรูการกระทําริเร่ิม เชน การสรางสรรคจดหมาย ขาว เปนตน 
 เมื่อมีโครงการจําเปนตองใชเวลาหลายสัปดาห ผูสอนตองมีแผนในการดแูลเปน พี่เล้ียงใหผูเรียน 
เพื่อใหเกดความมั่นใจวาผูเรียนกําลังทําโครงการมีความกาวหนาอยางตอเนื่องและเพื่อมิใหพวกเขาวิ่งเขาไปสู
การมีปญหาตางๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดการลมเหลวของโครงการเหลานั้น คาํแนะนํา ขางลางนี้นาจะทําใหการ
จัดการชัดเจนขึ้น และเปนประโยชนตอโครงการกลุมและโครงการรายบุคคล เพื่อใชเปนเปาหมายการ
ประเมิน 

(1) มีความชัดเจนในผลผลิตตางๆ ที่จะยอมรับเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูเรียนแตละคนมคีวามเขาใจอยาง
ละเอียดลออโดยตลอดทั้งเปาหมายของโครงการ (เปาหมายการเรียนรูที่จะทําการประเมิน) และสิ่งที่เรายอมรับ
ของโครงการโดย (1.1) อธิบายเกีย่วกับตวัอยางโครงการกระบวนการตางๆ และเปาหมายหลักของโครงการ 
(1.2) ช้ีแจงกับผูเรียนเกีย่วกับรายละเอียดของสิ่งที่เรายอมรับในวิถีทางของโครงการกระบวนการตางๆ และ
เปาหมายหลักของโครงการ (1.3) หลีกเลี่ยงการพรรณนารูปรางลักษณะ ผลงานมากเกินความจําเปนซึ่งอาจจะ
ทําใหผูเรียน แอบขโมยความคิดเห็น โดยมิไดตั้งใจ 

(2) ใหความแจมชดัในมาตรฐานตางๆ ที่เราจะใชประเมินโครงการ อธิบาย ช้ีแจง และอนญุาตใหผูเรียน
จดเกณฑการใหคะแนนที่เราจะใชประเมินโครงการ 

(3) กําหนดวนัสงโครงการ กําหนดวนัเวลาทีแ่นนอน ซ่ึงจะตองใหเวลาเพียงพอตอการใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาโครงการและไดโครงการที่สําเร็จสมบูรณที่เปนจริง อยางไรก็ตาม เราสามารถกําหนดเปนชวงเวลา
ส้ันๆ ที่เพียงพอในการปฏิบตัิการทุกขั้นตอนและเปดโอกาสใหผูเรียนทํางานเรื่อยไป ตองไมมีการเสียเวลาและ
งานเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 

(4) ใหมีการรายงานความกาวหนาของโครงการ สําหรับโครงการที่ใชเวลามาก ควรมีการกําหนดวัน   
เชน หนึ่งสัปดาหหรือสองสัปดาห ผูเรียนตองรายงานความกาวหนาของโครงการ เชน ทุกวนัศุกร ส่ิงนี้จะชวย
ใหผูเรียนทาํงานโครงการอยางตอเนื่องเรื่อยไป และเปนการยอมรับวาเรากําลังประเมนิกระบวนการทาํงาน
ของพวกเขา และส่ิงนี้แหละที่จะทําใหโครงการกาวหนาขึ้นจนไดโครงการที่เสร็จสมบูรณในที่สุด การทํา
เชนนี้จะเปนการเตรียมพรอมระวัง เมื่อเกดิปญหาขึ้นกับผูเรียนหรืเมื่อผูเรียนมีความตองการ ผูสอนจะไป
ชวยเหลือในระหวางดําเนินโครงการ 
 4. แฟมสะสมงาน (Portfolios) 
     แฟมสะสมงานเปนผลงานของผูเรียนทีเ่ก็บรวบรวมไว เพื่อใชในการนําเสนอชิ้นงานที่ดีที่สุด (อาจ
หลายชิ้น) หรือเปนการแสดงถึงการเจริญทางการศึกษาของผูเรียนในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ แฟมสะสมงาน มิใช
การเก็บรวบรวมงานธรรมดาๆ ของผูเรียน งานที่เก็บลงในแฟมสะสมควรจํากดัเฉพาะงานที่ดีที่สุด นีค่ือ



เปาหมายของ Portfolio หัวขอตางๆ ที่จะมอียูในแฟมสะสมงานควรพิจารณาอยางรอบคอบและมีจดุมุงหมาย
ในการเก็บรวบรวม เพื่อใหการเก็บรวบรวมเกดิผลสําเร็จทั้งหมดตามเปาหมายในตวัเอง แฟมสะสมงานที่เก็บ
งานที่ดีที่สุดกบัแฟมสะสมงานการแสดงผลกาวหนาทางการเรียนรูมี 2 ลักษณะ คือ 

 แฟมสะสมงานที่เก็บงานทีด่ทีี่สุด (Best Work Portfolios) มุงเนนการนาํเสนอเพื่อการประเมินผลผลิต
ขั้นสุดทายที่ดทีี่สุดของผูเรียน ตัวอยางเชน แฟมสะสมงานดานศิลปะ แฟมสะสมงานเขียน แฟมสะสมงานการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร ผูเรียนจะตองสรางสรรคแฟมสะสมงานที่ดี ที่สุดเพื่อประเมินตามรายวิชาหรือเพื่อ
การรับรองหรือเพื่อจัดลําดับชั้นเรียน ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูในการสรางสรรคงานที่ดีที่สุดที่จะถูกเก็บไวใน
แฟมวาควรทําอยางไร ทักษะตางๆ ที่จะใชจกัแฟมสะสมงาน ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูในการตัดสนิใจวาอะไร
ที่เขาทดลองใชในการสื่อสาร หรือการคิดภาพความสําเร็จของ Portfolio อยูในลักษณะใด การเลือกแผน
ช้ินงานตางๆ ที่จะบรรจุลงใน Portfolio การนําเสนอแผนชิ้นงานที่ไดเลือกไวอยางไรจึงจะดีที่สุดและที่สําคัญ 
คุณภาพของชิน้งานนั้นตรงหรือสอดคลองกับเกณฑการใหคะแนนที่จะนํามาใชประเมิน ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่
ผูเรียนจําเปนตองเรียนรู 

 แฟมสะสมงานที่แสดงความกาวหนาทางการเรียนรูและการเจริญเติบโตทางปญญา (Growth and 
Learning Progress Portfolios) แฟมสะสมงานลักษณะนี้มไิดเนนหรือใหความสนใจทีผ่ลผลิตที่ทําสําเร็จ แต
สนใจที่ขั้นตอนการทํางาน ในทางกลับกัน เราใชแฟมสะสมงานเพื่อเปนการบอกกลาวการเรียนรูของผูเรียน
และความกาวหนาของการคดิ การวนิิจฉัยการเรียนรูและการคิดสิ่งที่ยาก ช้ีแนะการเรยีนรูและการคิดใหมๆ 
ผูเรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เชื่อถือไดในการตัดสินใจวาอะไรควรจะบรรจุอยูในแฟมสะสมงานนี้และเรียนรู
การใชแฟมเพือ่ความเขาใจและประเมินความกาวหนาของตนเองดวยตวัผูเรียนเอง 
 สําหรับเราซึ่งจะประเมินความกาวหนาของผูเรียน ผูเรียนจะตองกะทีว่างในแฟมสะสมงานเก็บ
รวบรวมระหวางทางแหงความกาวหนา ส่ิงเหลานี้จะถูกเก็บไวชวงตนๆ การบันทึกการคิดและการเขียนแลว
เขียนใหม ผลงานที่ทําเสร็จแลวก็ถูกจัดเก็บไวในแฟมสะสมงานเชนเดยีวกัน สําหรับแฟมสะสมงานแสดงถึง
การเจริญเติบโตและความกาวหนาทางการเรียนรูจะตองมปีระสิทธิภาพ ตองถูกคิดขึ้นมาอยางระเอยีด
รอบคอบ อันดับแรก ตองแจมชัดอยางมากเกีย่วกับเปาหมายการเรยีนรูไปจนถึงทีป่ระสงคจะบอกกลาว
ความกาวหนาการเรียนรูของผูเรียนดวย ประการที่สอง ตองมีความเขาใจอยางแจมชัดในทฤษฎีการเรียนรู ใช
ทฤษฎีเหลานีช้วยกําหนดสิ่งที่จะมองเห็นวาเมื่อไรจะทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแนวการคิด
ของผูเรียนหรือในการวินิจฉยัการเรียนรูยากๆ ของผูเรียน ประการที่สาม ถามีผูสอนหลายๆคนในโรงเรียนที่
ใชแฟมสะสมงานลักษณะเชนนี้ ควรชวยเหลือรวมมือและทํางานรวมกันดวย ประการที่ส่ี ตองเลือกใชวิธีการ
ประเมิน กาํหนดเกณฑการประเมินเพื่อชวยใหผูประเมนิอยูกับรองกบัรอย ตองประยุกตใชเกณฑใหเหมาะสม
กับการพิจารณาผูเรียน และผูเรียนที่ใชเวลามากเกินไปดวย 
 5) การแสดง, การสาธิต (Demonstrations)  
      การสาธิต การแสดงเปนความสามารถทําตามคําสั่งซึ่งผูเรียนแสดงใหเห็นวาเขาสามารถใชความรู
และทักษะตางๆ ทําภาระงานหรือช้ินงานทีส่ลับซับซอน การแสดงมิตองใชเวลานานหรือความสลับซับซอน
เหมือนกับโครงการตางๆ การแสดงเปนภาระงานที่แสดงออกที่กําหนดขอบเขต ถาเราจะใชการสาธิต การ



แสดงเพื่อเปนเปาหมายการประเมิน เราควรจะรอบคอบตอการกําหนดเปาหมายการเรียนรูและการใชเกณฑ
การใหคะแนนที่เหมาะสมอีกดวย 
 6) การทดลอง (Experiments)  
     การทดลองหรือการสืบสวนเปนการปฏิบัติงาน ที่ตองการใหผูเรียนวางแผนลงมือปฏิบัติและการ
แปลผลของการศึกษาวจิัยเชิงประจักษการศกึษามุงเนนการตอบคําถามเฉพาะเจาะจงกบั การทดลองหรือ
สืบสวน ถาเราจะนํามาใชเพือ่การประเมินผูเรียนที่ใชทักษะการสืบสวนสอบสวน (inquiry) และวธีิการตางๆ 
จะทําใหสามารถประเมินผูเรียนที่ไดรับการพัฒนากรอบแนวความคดิและความคิดเชงิทฤษฏี การอธิบาย
กฎเกณฑของปรากฏการณที่ผูเรียนไดทําการสืบสวน การประเมินจะประเมินสิ่งเหลานี้ มุงเนนไปที่คุณภาพ
ของกรอบการอางอิงของผูเรียน การนําเสนอปญหา ที่กําลังศึกษา กระบวนการวางแผนหรือการออกแบบการ
วิจัยคณุภาพของขอคําถามตางๆ หรือสมมติฐานตางๆ ทีส่ามารถระบุ รายละเอียด และคุณภาพ คําอธิบายที่
นําเสนอ เชนทําไมขอมูลมีความสัมพันธกัน การประเมนิความสารารถในการทดลองหรือการสอบสวนของ
ภาระงานจะประเมินความสามารถของผูเรียนดังนี ้

(1) การประมาณคาและทํานายกอนที่จะเริ่มเกบ็ขอมูล 
(2) การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการวิเคราะห และแสดงผลของการวิเคราะห 
(3) ช้ีแจงลงความเห็น และสนับสนุนสิ่งเหลานั้นโดยการอางคุณคาหลักฐานเดนชดัที่ไดเก็บรวบรวม

ขอมูลมา 
(4) แจงขอสมมติฐานและบอกแหลงที่จะเกดิโอกาสผิดพลาดจากวิธีการและขอมูล 
(5) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของการคนพบจากการทดลองหรือการสอบสวนสอบสวน 

 7) การนําเสนอดวยการพูดและการนําเสนอเปนละคร (Oral Presentations and Dramatizations) 
 เทคนิควิธีนี้ประกอบดวยการใหผูเรียนนําเสนอดวยการพูด (oral presentations) โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนพูดในองคความรูและใชทักษะการพูดในรูปแบบของการสัมภาษณ การกลาวคําปราศรัย การบรรยาย 
หรือการพูดโตตอบ ตัดสินใจวาเปาหมายการเรียนรูใดเปนจุดเนนเพื่อการพูด 

 การโตวาทีหรือการอภิปราย (Debates) เปนลักษณะเฉพาะชนิดหนึ่งของการพูด การประเมินมุงเนน
ประเมินการใชเหตุผลและคณุภาพของการเกลี้ยกลอมใจคนใหยอมรับหรือการโตแยง 

 การละคร (Dramatizations) – หลอมรวมเอาการใชภาษาการพูดจาและทักษะการออกเสียงคําพูด และ
การแสดงออกของทาทางการเคลื่อนไหว 
 
2.3 เกณฑการประเมิน (Rubric)  
 การประเมินผูเรียนวามีความรู และสามารถทําอะไรได ตามมาตรฐานหลักสูตรผูสอนจะตองสราง
เกณฑการประเมินการปฏิบัตงิานตางๆของผูเรียน เพื่อเปนแนวทางในการใหคะแนน โดยเกณฑการประเมิน
จะสัมพันธเกี่ยวโยง กับมาตรฐานการเรียนรูที่ไดกําหนดไวในแตละครั้งของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
 2.3.1 ความหมายของเกณฑการประเมิน 



  คําวา “Rubric” หมายถึง “กฎ” หรือ “กติกา” (Rule) สวนคําวา “Rubric Assessment” นั้น
หมายถึง แนวทางในการใหคะแนน (Scoring Guide) ซ่ึงสามารถที่จะแยกแยะระดับตางๆ ของความสําเร็จใน
การเรียน หรือการปฏิบัติของนักเรียนไดอยางชัดเจนจากดีมากไปถึงตอง ปรับปรุงแกไข (Jasmine, 1993) 
 2.3.2 การกําหนดเกณฑการประเมิน 
  การกําหนดเกณฑการประเมนินั้น ผูสอนและผูเรียนควรจะกําหนดเกณฑการประเมินดวยกัน 
ซ่ึงควรจัดทําใหเสร็จกอนทีผู่เรียนจะไดลงมอืปฏิบัติงานชั้นนั้น เกณฑการประเมินนั้นนอกจากใชเปน
เครื่องมือในการประเมินแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสอนอีกดวย เพราะเกณฑการประเมินนั้น 
เปรียบเสมือนเปาหมายในการเรียนที่ผูเรียนจะตองรับทราบ (Ryan, 1994:28) ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับ
แนวคดิของ Marzano et al, (1993:29) ที่กลาวไวสรุปไดวา การประเมนิการปฏิบัตินัน้ตองกําหนดเกณฑให
ชัดเจน ซ่ึงเกณฑในการใหคะแนนจะตองมีระดับสเกลทีแ่นนอน และมีการบรรยายถึง คุณลักษณะที่สําคัญ
ใหแกครูผูปกครอง และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ ทําอะไรไดบางและรูอะไรบาง และยังชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรู
ตามเปาหมาย 
 2.3.3 รูปแบบของเกณฑการประเมิน 
  2.3.3.1) จําแนกเปน 2 ประเภท Julia Jasmine (1993) แลว Concetta Doti Ryan (1994 : ) ได
แบงเกณฑการประเมินออกเปน 2 ประเภท สรุปไดดัง 
 1) เกณฑการประเมินในภาพรวม (Hoiistic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนน โดยพจิารณาจาก
ภาพรวมของชิน้งาน โดยจะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชดัเจน เกณฑการประเมินใน
ภาพรวมนี้เหมาะที่จะใชในการประเมินทักษะการเขยีนสามารถที่จะตรวจ สอบความตอเนื่อง ความคิด
สรางสรรค และความสละสลวยของภาษาที่เขียนได 
 เกณฑประเมินในภาพรวมสวนใหญจะประกอบดวย 3-6 ระดับ เกณฑการประเมิน 3 ระดับ จะเปนที่
นิยมใชกันมาก เนื่องจากการใชเกณฑ 3 ระดับนัน้ จะงายตอการกําหนดรายละเอยีดซึ่งจะยดึเกณฑคาเฉลี่ย สูง
กวาคาเฉลี่ย และต่ํากวาคาเฉลี่ย นอกจากงายตอการกําหนดคาแลวยังงายตอการตรวจใหคะแนนอีกดวย
เนื่องจากความแตกตางระหวางระดับของเกณฑทั้ง 3 ระดบันั้น จะแตกตางกันอยางชดัเจน แตถาใช 5 หรือ 6 
ระดับความแตกตางระหวางระดับ จะแตกตางกันเพยีงเลก็นอยซ่ึงทําใหยากตอการตรวจคะแนน ถาตองการใช
เกณฑ 5 หรือ 6 ระดับ วิธีการที่จะชวยในการกําหนดเกณฑงายขึ้น ผูสอนอาจจะสุมตัวอยางงานของนักเรียนมา
ตรวจ แลวแยกเปน 3 กอง เปนงานที่มีคุณภาพดี ปานกลาง และไมดี แลวตรวจสอบลักษณะที่เปนตัวแยก
ระหวางงานทีม่ีคุณภาพไมด ีลักษณะเหลานี้จะมาเปนรายละเอียดของแตระดับ (Ryan, 1994) 
 2) เกณฑการประเมินแบบแยกสวน (Analytic Rubric) คือแนวทางการใหคะแนนโดยพิจารณาจากแต
ละสวนของงานซึ่งแตละสวนจะตองกําหนดแนวทางการใหคะแนนโดยมีคํานยิามหรือคําอธิบายลักษณะของ
งานในสวนนัน้ๆ ในแตละระดับไวอยางชดัเจน 
 
 
 2.4.4 เทคนิคการเขียนรายละเอียดการใหคะแนน 



 การเขียนรายละเอียดการใหคะแนนหรือระดับคะแนนแบบแยกสวน (Analytic) มีเทคนิควิธีการเขยีน 
(ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ 2544) ดังนีค้ือ 
 1) กําหนดรายละเอียดขั้นต่ําไวที่ระดับ 1 แลวเพิ่มลักษณะที่สําคัญๆ สูงขึ้นทีละระดับ ตัวอยางเชน 
งานเขียนมีประเด็นการประเมิน คือ เนื้อหา การใชภาษา 
 การกําหนดรายละเอียดถาแบงออกเปน 4 ระดับ ควรกําหนดลักษณะยอยหรือตัวแปรยอยที่สําคญัให
ได 4 ลักษณะ เชน 
เนื้อหา  ระดับ  1. สอดคลองกับเนื้อเร่ือง 
    2. ลําดับเนื้อเร่ืองชัดเจน 
    3.เร่ืองนาสนใจ 
    4.มีจินตนาการ 
การใชภาษา ระดับ  1. ผิดพลาดมากสื่อความหมายได 
    2. ถูกตองสวนมากและสื่อความหมายได 
    3. ผิดพลาดนอย เชื่อมโยงภาษาไดด ี
    4. ถูกตองเกือบทั้งหมด สละสลวย งดงาม 
 การเขียนรายละเอียด แตละระดับโดยการนาํลักษณะยอยหรือตัวแปรยอยมาจัดลําดับความสําคัญดัง
ไดเขียนตัวเลขกํากับไวแลวนาํตัวแปรตางๆ มาเขียนบรรยาย (Descriptive) ใหชัดเจนจากความสําคัญต่ําที่สุด 
และเพิ่มตวัแปรถัดไปแตละระดับ ดังนี ้
เนื้อหา  ระดับ  1. เนื้อหาที่เขยีนสอดคลองกับเนื้อเร่ือง 
    2. เนื้อหาที่เขยีนสอดคลองกับเนื้อเร่ืองและลําดับเรื่องไดไม  
       วกวน 
    3.เนื้อหาที่เขยีนสอดคลองกับเนื้อเร่ืองลําดบัเรื่องไดชัดเจนไม 
      วกวน 
    4.สอดแทรกสาระบางอยางทาํใหเร่ืองนาสนใจเนื้อหาที่เขียน  
         สอดคลองกับเนื้อเร่ือง ลําดับเรื่องไดชัดเจนไมวกวนสอดแทรก  
     สาระบางอยางทําใหเร่ืองนาสนใจและอานแลวเกิดจนิตนาการ 
 2) กําหนดจดุออนระดับต่ําสุดไวที่ระดับ 1 แลวเพิ่มความถูกตองขึ้นทีละระดับ 
 จากตัวอยางในขอ 1 สามารถจะนําเทคนิคนี้มาเขียนในประเด็น การใชภาษา โดยการกําหนดลักษณะ
ยอยหรือตวัแปรยอยที่มีลักษณะในระดับต่ําระดับต่ําสุดที่ระดับ 1 แลวเพิ่มความถูกตองของลักษณะยอยขึ้นไป
ทีละระดับ ดังนี้ 
การใชภาษา ระดับ  1. ภาษาผิดพลาดมากแตยังสือ่ความหมายได 
    2. ภาษาถูกตองสวนมากและสื่อความหมายได 
    3. ผิดพลาดนอยเชื่อมโยงภาษาไดด ี
    4. ภาถูกตองเกอืบทั้งหมด มภีาษาที่สละสลวยงดงาม 



 ในการเขยีนรายละเอียดดังกลาวขางตนแสดงเปนเปนเชิงคุณภาพ (Qualitative) แตลักษณะดังกลาวนี้ 
อาจเขียนในเชงิปริมาณ ดังนี ้
การใชภาษา ระดับ  1. ภาษาผิดพลาดไมเกนิ 50% (หรือ 50 จดุ) แตยังสื่อความหมาย 
       ได 
  ระดับ  2. ภาษาถูกตอง 50% - 70% และสื่อความหมายได 
  ระดับ  3. ภาษาถูกตอง 70% - 90% เชื่อมโยงภาษาไดด ี
  ระดับ  4. ภาษาถูกตอง 90% - 100% มีภาษาที่สละสลวยงดงาม 
 การเขียนรายละเอยีดการใหระดับคะแนนหรือคะแนนในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกม็ีทั้งจุดเดนและ
จุดเดนและจุดออนของแตละแบบสําหรับเชิงคุณภาพมจีดุเดน คือ บางตัวแปรหรือลักษณะไมสามารถบรรยาย
ไดปริมาณ เชน ตัวแปรที่เปนคุณศัพท เชน สวยงามดีงามสนุกสนาน สุขสันต เปนตน จุดออน คือ ในการแปล
ผลเชิงคุณภาพ เชนคําวา มาก นอย เล็กนอย นดิหนอย ไมมาก เหลานี้ ผูประเมินจะเกดิอัตตา แสดงถึงคุณภาพ
ออกมาไมเทากัน สําหรับจุดเดนของเชิงปรมิาณเราสามารถนับเปนแหง (point) สัดสวนเศษสวน รอยละได แต
ก็ถูกโตแยงวามีจุดออน คือ แตละแหงมีน้าํหนักที่ผิดแตกตางกัน ตวัอยางเชน ผิดเรื่องของภาษา ผิดการสะกด
คํา ผิดโดยทําใหความหมายเปลี่ยน กับผิดแลวยังพอคงความหมายเดิมไดยอมมีขอแตกตางในน้ําหนกั หรือเชน
ภาษาอังกฤษจดุผิดในเรื่องความสอดคลองของประธานกบักริยา ยอมมนี้ําหนกัมากกวาสะกดคําผิด เปนตน 
ในการเขยีนรายละเอียดจึงขอใหพิจารณาตามความเหมาะสมพยายามใหเปนปรนยั (Objective) มากที่สุด 
 3) กําหนดตวัแปรยอยที่มนี้าํหนักเทากันทกุตัวแลวระบวุาตัวแปรหายไปเทาไร ระดับคะแนนก็
ลดหล่ันตามลําดับ เชน การประเมินการจดัทํารายงาน อาจมีประเดน็ของรปูแบบ เนือ้หา ภาษา ความสะอาด 
ประณีต ในกรณีนี้จะยกตวัรูปแบบที่เปนการเขียนรายละเอียด การใหคะแนนในแบบที่ 3 ดังนี ้
 กําหนดลักษณะยอยของรูปแบบ ดังนี้ ปก คาํนํา สารบัญ การอางอิง บรรณานุกรม จะเห็นวา ตัวแปร
ยอยของรูปแบบ มีอยู 5 ตัว วธีิเขียน อาจเขยีน ดังนี ้
รูปแบบ ระดับ 4 มีครบ คือ ปก คํานํา สารบัญ การอางอิง และบรรณานกุรม 
 ระดับ 3 ขาด 1 ลักษณะ 
 ระดับ 2 ขาด 2 ลักษณะ 
 ระดับ 1 ขาด 3 ลักษณะ 
 การกําหนดประเด็นการประเมินและรายละเอียดการใหระดับคะแนนมีความจําเปนที่นกัประเมินผล
ควรคํานึงเพราะเปนคณุภาพของการประเมินผล คือ ความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ คุณภาพทั้งสอง
องคประกอบนี้จะมีผลถึงศักยภาพของผูเรียนในการนําความรูไปใชปฏิบัติงาน ผลิตผลงานตลอดจน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตร และจะเปนคณุภาพของการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ซ่ึงก็เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาอีกดวย 
2.5 คุณภาพของการประเมนิ 
 คุณภาพของการประเมิน จะพิจารณาคณุลักษณะอยางนอยที่สุด 2 คุณสมบัติ คือ ความเที่ยงตรง 
(Validity) ของการประเมินและความเชื่อถือได หรือความเชื่อมั่น (Reliability) ซ่ึง ดร. ส.วาสนา  ประวาล
พฤกษ ไดกลาวในเอกสารสรุปคําบรรยายการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิในเรือ่งนี้ ดังนี้ (2544,39-41) 



 2.5.1 ความเทีย่งตรง 
 ความเที่ยงตรงของการประเมินตามสภาพจริงที่มีความเที่ยงตรงสูง และมีหลักฐานยืนยนั กจ็ะเปน 
ความเที่ยงตรงในสภาพปจจบุัน (Concurrent validity) ที่เปนหัวใจสําคญัของการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะตรง
โดยสามารถที่จะยนืยนัไดโดยการจดบนัทกึวา ผูเรียนไดทําแบบนี้จริง เชน การทําอะไรบอยๆ เปนประจําจน
กลายเปนเอกลักษณประจําตัวของบุคคลๆ นั้นๆ ไปเลย 
 2.5.2 ความเชือ่มั่น 
 ความเชื่อมั่น ซ่ึงจากหลักฐานในการจดบนัทึกนั้นเราสามารถเชื่อถือไดมากนอยแคไหน นั่นก็คือ 
“ความเชื่อมั่น” การประเมินตามสภาพจริง ความเชื่อมั่นคอนขางต่ํา ถาหากวาใชหลักการในเชิงปรมิาณ 
เพราะฉะนั้นจะตองใชหลักการในการวจิัยเชิงคุณภาพ การหา ความเชื่อมั่นเพื่อที่จะสนับสนุนความเที่ยงตรง 
ในเชิงปริมาณ เปนการหาสหสัมพันธคะแนนของผูประเมิน 2-3 คน ถาคาความเชื่อมัน่ (คาสหสัมพนัธ
ประมาณ 7 ขึน้ไป) แสดงวาใชได แตถาคาความเชื่อมั่นต่าํก็แสดงวายังใชไมได เชน ตองการที่จะหาความ
เชื่อมั่นของเกณฑการประเมนิที่สรางขึ้น โดยใชครู 2 คน ไปประเมินแลวดูวา สหสัมพันธของคะแนน จากครู
คนที่ 1 กับครูคนที่ 2 ที่อานเกณฑการประเมิน เดียวกนัแลวใหคะแนนตรงกันหรือไม ถาคาสหสัมพันธต่ําก็
จะตองมาปรับคําอธิบายในเกณฑการประเมินใหชัดเจนยิง่ขึ้น 
 แต ความเชื่อมัน่ ในเชิงคณุภาพในลักษณะของการวิเคราะหเนื้อหา มีเทคนิคที่เรียกวา Triangulation 
หรือเรียกอีกอยางวา ระบบ 3 เสา ดังนี ้
 1) Data Triangulation คือ การเก็บขอมูลตางๆ เวลา ตางสถานที่ ตางบุคคล เพราะฉะนั้น ที่เปนเทคนิค
ก็คือสุมเวลา สถานที่ บุคคล นั่นคือ เทคนคิของการประเมินสภาพจริง ซ่ึงโดยจริงๆ แลวเราจะตองมผูีเกี่ยวของ
มากกวา 3 คน แตอยางนอยทีสุ่ดจะตองไมต่าํกวา 3 คน 
 ตางสถานที่ คือ เวลาเรียนในหองเรียนเปนอยางไรแลวเวลาอยูที่บานเปนอยางไรเนือ่งจากวา บางคน
อยูที่โรงเรียนบุคลิกภาพจะเปนอยางหนึ่ง แตพอกลับบานบุคลิกภาพกจ็ะเปนไปอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงอาจจะไม
เหมือนกนั หรือบางคนอาจจะเหมือนกันทัง้ที่โรงเรียน และที่บานก็ได ซ่ึงก็ไมแนเสมอไป ก็แลวแตวาบุคคล
ในแตละคน แตนั่นก็ไมไดหมายความวาไมมีคาความเชือ่มั่น 
 ตางเวลา คือ ตอนเชา ตอนบาย ตอนเย็น มกีารเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่แตกตางกัน อยางไร 
 ตางบุคคล คือ ตัวผูที่ใหขอมลู หรือผูเก็บขอมูล 
 2) Investigator Triangulation เปลี่ยนผูวิจยัเปลี่ยนผูเก็บขอมูล คือ ถาจะมองภาพเดก็คนหนึ่งเราก็
จะตองถามจากครูในหลายๆ คน เพราะฉะนั้น ครูจะตองทํางานกันเปนทีม คือ จะตองประเมินดวยกนั ซ่ึงครู
บางคนอาจจะบอกวา เด็กคนนี้เวลาที่เรียนวิชา คณติศาสตร ไมคอยจะสนใจเรียน แตครูที่สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ กลับบอกวา เด็กคนนี้สนใจในวิชา ภาษาองักฤษมาก แตเด็กคนนัน้ก็จะตองเอาตัวรอดใหไดใน
วิชาที่เขาไมชอบอยางเชน วชิาคณิตศาสตร หรือวิชาอื่นๆ อีกที่เขา ไมชอบ เปนตน 
 3) Theory Triangulation คือ การใชแนวคดิใหม หรือทฤษฎีใหมๆ สําหรับในการประเมิน วิธีการที่
แตกตางกันนี่ คือ ลักษณะของการตรวจสอบขอมูลเพื่อที่จะย้ําความเปนปรนัย ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น 
หรืออ่ืนๆ อีก ซ่ึงจะเปนคนละระบบกับคณุสมบัติของขอมูลเชิงปริมาณ เพราะฉะนั้น นี่คือ จุดออนของนัก
วัดผลที่กวาจะกาวจากความเปนปริมาณมาเปนคุณภาพไดคอนขางยาก เพราะฉะนัน้ กม็ักจะอดไมไดที่จะอิง



ไปในทางปริมาณอยูบอยๆ เพราะบิดาของนักวดัผลระดบัสากล คือ เทอรสโตน จะพดูวาอะไรก็ตามที่ปรากฏ 
จะปรากฏในปริมาณจํานวนหนึ่ง เมื่อเกิดขึน้ในปริมาณหนึ่ง ก็สามารถที่จะกําหนดตวัเลขลงไปในปริมาณนั้น
ได เชน นักวัดผลเชิงปริมาณจะกําหนดตัวเลขใหกับสิ่งทีท่ี่มีจะวัด เชน จะถามในเชิงปริมาณวา การบรรยายนี้มี
ความสนุกสนานเพียงใด นักวิจัยเชิงปริมาณจะตอบวา ใหนับจากเสียงหัวเราะ บางคนอาจจะบอกวาใหเอา
เครื่องมือวัดทางกายภาพมาเลยวา ความดังของเสียงหัวเราะเปนกี่เดซิเบล ถาหากเปนนักวดัผลที่ถูกฝกมาจับ
อะไรก็จะเปนตัวเลขไปหมด แตตัวเลขนัน้ไมไดมีคาในเชิงปริมาณที่ครบถวน ในเมือ่มันไมมีคาเชงิปริมาณที่
ครบถวน จึงตองเขียนออกมาเปน Profile 
 4) Methodological Triangulation เปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวย เปาหมายของการประกันคณุภาพ ก็
จะตองออกมาเปน Profile หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการแสดงวาการบรหิารจัดการของโรงเรียนนี้ อยูในเกณฑ
ที่ดีมาก สวนความเรียบรอย และเปนระเบยีบอาจจะอยูในเกณฑที่พอใช เชน อาจจะประเมินออกมาวา
โรงเรียน ก. ได 3 สวน โรงเรียน ข. ก็ได 3 ก็เพราะวา สงแวดลอมดีสะอาดสะอานทั่วทั้งบริเวณ เนื่องเสียจาก
วา ส่ิงแวดลอมได 4 สวนการบริหาร และการจัดการได 1 หรือ 2 อะไรทํานองนี้ สวนของโรงเรียน ข. การิหาร 
และการจดัการได 4 สวนสิ่งแวดลอมในบริเวณโรงเรียนอาจจะได 2 กไ็ด เพราะฉะนัน้ นี่คือ สาเหตวุาทําไมเรา
จึงตองใช Profile เพราะวา คะแนน 1 2 3 3 ไมไดเปนตัวแทนของปริมาณทั้งหมด แตจะเปนไปในลักษณะของ
ตัวแทนเชิงคณุภาพ เกณฑการประเมินบางทานอาจจะบอกวา เปนในลักษณะเดิมก็คือ 4 3 2 1 แต 4 3 2 1 ที่วา
นั้น อิงตัวเลขโดยที่ไมมีคณุสมบตัิของตัวเลข เชน คอมพิวเตอร จะเปนระบบ ดิจิตอล เชน ถาหากวาวิเคราะห
เพศ เราใสตัว ช ญ เขาไปคงจะไมได เราจะตองสมมติไปวา ช = 1  ญ = 2 แลวที่นี้ คอมพิวเตอรก็คดิไปวา 2 จะ
เทากับ 2 เทา ของ 1 หลัก จากนั้น คอมพวิเตอรก็จะหาคาเฉลี่ย (Mean) ออกมา ถาหากกําหนดให ญ = 2 และ ช 
= 1 ถาจํานวนหญงิออกมามากกวาชาย คาเฉลี่ย จะออกมาเปนเทาไร คําตอบ คือ จะตองมากกวา 1.5 นี่คือ 
ความหมายของการใชตัวเลขที่ไมไดม ี
บทที่ 3 การออกแบบการจดัการเรียนรูควบคูกับการประเมินผลดวยทางเลือกใหม 
 การออกแบบการจัดการเรยีนการสอนตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนเปนผูเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนเนนการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic-Learning) โดยมีการกําหนดภาวะงาน 
(Task) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางโครงสรางความรูขึ้นดวยตนเองและนําความรูนั้นมาใชดําเนิน โดย
การลงมือปฏิบัติ แสดงออกถึงความสามารถของตนเองทั้งนี้ ทั้งภาวะงานและองคความรูนี้ตองเปนสิ่งทําให
เกิดประสบการณความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู ซ่ึงเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียน การแสดงออกดวย
การปฏิบัติดังกลาวของผูเรียน ผูเรียนจะประเมินการปฏิบัติงานดวยตนเอง เพื่อน และผูสอน ในระหวางการ
เรียนรู ดวยเครือ่งมือประเมินที่หลากหลาย และ เที่ยงตรง (Valid) กับลักษณะความสามารถ และความรูที่
ผูเรียนแสดงออกมาสอดคลองกับมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทั้งภาระงาน เครื่องมือประเมินผล และเกณฑการ
ใหคะแนน (Rubric) ดังกลาวในรายละเอยีดของแตละหวัขอตอไป 
3.1 การออกแบบแผนการเรยีนรูและการประเมินผล 
 มีนักการศึกษาไดเสนอแนวการออกแบบแผนการเรียนรู เชน คณะปฏิรูปหลักสูตรของBay Area 
School (1999) ไดเสนอ ขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรยีนไว 3 ขั้นตอน 



 1) กําหนดผลลัพธที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนกําหนดสิ่งทีผู่เรียนควรรู เขาใจ และสามารถทําได คุณคา 
ประโยชน ที่ตองการใหผูเรียนไดรับ 
 2) กําหนดรองรอย หลักฐานที่จะยอมรับวา ผูเรียนเกดิการเรียนรูแลว กาํหนดรองรอย หลักฐานที่
แสดงวาผูเรียนไดบรรลุตามมาตรฐานที่กาํหนดไวโดยเสนอแนะวากระบวนการของการจัดกจิกรรมการเรียนรู
ควรใหผูเรียนแสดงความสามารถของผูเรียนมาเปนรูปธรรม (หมายถึงทาํเปนชิ้นงาน) 
 3) ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู และกระบวนการเรียนการสอน โดยคํานงึถึงความรูและ
ทักษะพื้นฐานกําหนดเปาหมายการเรียนรูในรูปแบบการไดปฏิบัติ กําหนดสิ่งที่จะตองสอน ส่ิงที่ตองแนะนํา 
และสื่อการเรยีนรูตางๆ ที่จะทําใหผูเรียนสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย คือมาตรฐานที่กําหนดไว 
 สวนWiggins (1990) ไดเสนอแนะ การกําหนดการออกแบบการเรียนรูไว 3 ขั้นตอน เชนกัน คือ (1) 
นิยามความสามารถที่ตองการ (2) สรางสรรคภาระงาน และ (3) คิดกําหนดวิธีการใหคะแนนและบนัทึกผลการ
ใหคะแนน 
 ขั้นตอนที่ 1 การนิยามความสามารถที่ตองการกําหนดวาผลผลิตที่เกดในผูเรียนเปนกระบวนการหรอื
ผลผลิตหรือทั้งสอง โดยพิจารณาภาระงานๆ ใดที่เหมาะสมกับผูเรียน (tasks accommodate students) จํานวน
ผูเรียน ระยะเวลาในการใหคะแนนของในแตละชุดภาระงาน แตละกลุมมาตรฐานหรอืดานคุณภาพตางๆ และ
การจํากัดดานคุณภาพวามีสักกี่ดาน การนยิามระดับคณุภาพและการประเมินคุณภาพในแตละดาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การคิดสรางสรรคภาระงาน การกําหนดงานจะตองสรางสรรคภาระงานที่มีความหมาย
โดยกําหนดชิน้งานขึ้นมา แลวนําไปทดลองนัยความสําคัญของชิ้นงาน ภาระงาน/ช้ินงานมีมิติตางๆ เชน เวลา
ที่จําเปนตองใชเพื่อทํางานใหเสร็จสมบรูณ โครงสรางของชิ้นงาน/ภาระงานนั้น กรอบแนวคิดการทํางาน การ
ทํางานรวมกนัเปนกลุม ผลผลิตและกระบวนการ แนวโนมของการตอบสนอง ความชดัเจนในภาระงาน 
จํานวนชิ้นงานและการประเมินชิ้นงาน/ภาระงานความสามารถ ประเด็นดังกลาวขางตนเปน ขั้นตอนการคิด
สรางสรรคภารงาน/ช้ินงานทั้งสิ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 การใหคะแนนและผลประเมินในขั้นตอนนี้มปีระเด็นทีจ่ะพดูถึง คือ ชนิดของการให
คะแนนซึ่งประกอบดวย 3 ชนิด การใหคะแนนแบบภาพรวม (Holistic rubrics) แบบแยกวิเคราะหเปนสวนๆ 
(Analytic rubrics) และแบบภาพรวมโดยมคีําอธิบายประกอบ (Annotated holistic rubrics) เชนการสรางสรรค
เกณฑการใหคะแนน การบันทึกผลการใหคะแนน การพัฒนาแบบสํารวจ รายการ (Checklists) การพัฒนา
มาตรวัดคุณภาพ (Rating Scales)  
 Glatthorn et.al. (1998) ไดเสนอใหวางแผนการจัดการเรยีนรูรวมกันโดยคณะผูสอน แบบเปนทีมกอน 
แลวจึงวางแผนการเรียนรูโดยผูสอนแตละคน การวางแผนนี้โดยจะพจิารณาจากมาตรฐานการเรียนรูแตละ
กลุมสาระ กําหนดจํานวนหนวยการเรียนการกําหนดเวลาเรียนในแตละหนวย พรอมกับกําหนดแผนการ
ประเมินการเรยีนรูควบคูกับการเรียนการสอน ซ่ึงแนวคดินี้สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 
2544 และ พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจะนําเนอการออกแบบแผนการเรียนรูตามแนวคดิ
ของ Glatthorn et.al. (1998) ดังนี ้
3.2 การวิเคราะหมาตรฐานและการวางแผนการเรียนรูและประเมินผล 



 เมื่อหลักสูตรเปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน การกําหนดมาตรฐานในหลักสตูรไดมีการกําหนดมาตรฐาน
เปนกลุมสาระ และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ใหสถานศึกษานํามากาํหนดมาตรฐาน การเรียนรูรายป ราย
ภาคเรียน ซ่ึงนาํไปสูการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลในแตละเนื้อหา คณะกรรมการ
ของสถานศึกษาหรือคณะครูผูสอนในสถานศึกษาสามารถวางแผนกําหนดการเรียนรูสาระหนึ่งๆ ดังตัวอยาง
ของ Glatthorn (1998) ไดนําเสนอการวางแผนกําหนดแผนการเรียนรู และการประเมนิผลในกลุมสาระหนึ่ง 
ซ่ึงประกอบดวย 17 มาตรฐานการเรียนรูดงันี้ 
 
ตาราง 3.1 การวิเคราะหมาตรฐานและวางแผนการเรียนรูและการประเมินผลในหนึ่งกลุมสาระ 
 

ประเด็น 
 

มาตรฐาน ภาระ 
งาน 

มาตรฐาน 
แบบทดสอบ 

มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 

รวม 

เวลา (%) 35 35 30 100 
สัปดาห 13 13 10 35 
หนวยการเรยีน (จํานวน) 4 6 5 15 
มาตรฐาน (จํานวน) 6 6 5 17 
มาตรฐานชวงชั้น (จํานวน) 18 18 - 36 
ภาระงาน 4 - - 4 
แบบทดสอบ - 6 5 11 

เนนความสําคญัที่ การแกปญหา ความครอบคลุม การตรวจสอบ  
 มาตรฐานภาระงาน หมายถึง มาตรฐานที่สําคัญที่ตองใชความรู ความสามารถในการแกปญหาขั้นสูง
ที่ถูกประเมินโดยภาระงานของการปฏิบัติ 
 มาตรฐานแบบทดสอบ หมายถึง มาตรฐานที่สําคัญดานมโนทัศน ความรู พื้นฐานที่จาํเปนที่ถูก
ประเมินโดยแบบวัดที่เคยใชกันมา 
 มาตรฐานคุณลักษณะหรือมาตรฐานเสริม หมายถึงมาตรฐานที่ทําใหมคีุณลักษณะทีพ่ึงประสงค มี
คุณคา หรือเปน มาตรฐานจดุเนนของทองถ่ิน/สถานศึกษา หรือมาตรฐานเสรมิใหความรูความสามารถในแต
ละสาระวิชาเขมขนขึ้น ถูกประเมินดวยวิธีตางๆ ที่ตองเฝาระวัง ติดตาม และใชการตัดสินใจโดยครูผูสอนจาก
ตาราง 3.1 การวางแผนกําหนดการเรียนรูและการประเมนิผลโดยพิจารณามาตรฐานการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรูชวงชัน้ (benchmarks) ในสาระหนึ่งจะเหน็วามี 6 มาตรฐานที่กําหนดภาระงานของการปฏิบัติ และมี 6 
มาตรฐานกําหนดใหใชแบบวัดที่เคยใชกนัมา เชน แบบวดัแบบเขยีนเรยีงความ เลือกตอบหรือเขียนตอบสั้นๆ 
หรืออ่ืนๆ และ 5 มาตรฐานทีป่ระเมินดวยวธีิการตัดสินใจโดยครูผูสอน เชน การสังเกต สํารวจความสนใจ เฝา
ระวังอยาง เอาใจใส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตดัสินใจของครูผูสอน ซ่ึงรางแผนกําหนดการจัดการเรียนรู และการ
ประเมินผล อยางคราวๆที่ไดจากการวิเคราะหมาตรฐานนี้ ครูผูสอนแตละคน จะนําไปจัดเปนแผนการเรียนรู
ของทุกหนวยการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุมตอไป 



 ในหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน ไมวาจะสรางหนวยการเรยีนขึ้นใหม หรือปรับใชหนวยการเรียนที่มอียู
แลวจากหนังสือเรียน หรือจากหลักสูตรเดิม เมื่อไดกําหนด และเชื่อมโยง หัวช่ือเร่ืองของหนวยการเรียน
มาตรฐานการเรียนรู และ กิจกรรมการเรียนรู ใหตอเนื่องสัมพันธกันแลวส่ิงสําคัญ ที่ตองคํานึงถึงตอไป คือ 
การกําหนดชิน้งานหรือภาระงาน ที่นกัเรียนปฏิบตัิสําหรับใชประเมินการเรียนของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 ความหมายและวิธีสํารวจความคิดเห็น 
      2.3.1 ความหมายและวิธีของการสํารวจความคิดเห็น 
 การสํารวจความคิดเห็น คือ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวธีิสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น 
      2.3.2 วิธีสํารวจความคิดเห็น 
 ขั้นตอนและวธีิการที่สําคัญในการสํารวจความคิดเห็น มดีังตอไปนี ้
 1.1 กําหนดขอบเขตของการสํารวจ ซ่ึงสามารถกําหนดขอบเขตไดหลายแบบ เชน 
  1.1.1 กําหนดดวยพื้นที่ เชน เนื้อที่อําเภอบวัใหญ จังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ภาคตะวนัออก 
           เฉียงเหนอื พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
  1.1.2 กําหนดดวยลักษณะสวนตวัของผูตอบ เชน เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได 
  1.1.3 กําหนดดวยการมีสวนไดสวนเสยี กบัเรื่องที่จะทําการสํารวจ เชน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
           กับการประมูลสรางสนามบินสุวรรณภมู ิ
 1.2 กําหนดวิธีเลือกตัวอยาง โดยทั่วไปนิยมใชวิธีดังนี ้
  1.2.1 การสุมตัวอยาง 
  1.2.2 การเลือกตัวอยางแบบชั้นภูม ิ
  1.2.3 การเลือกตัวอยางแบบหลายขั้น 
  1.2.4 การเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา 
 1.3 การสรางแบบสํารวจความคิดเห็น 
 1.4 การประมวลผลวิเคราะหความคิดเห็น 
 ซ่ึงสามารถเขียนเปนแผนภูมขิั้นตอนและวธีิการสํารวจความคิดเห็นไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 
 
 
         
        
        
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
การสรางแบบสํารวจ

ความคิดเห็น 

การเลือกตัวอยางแบบชั้น
ภูมิ 

การเลือกตัวอยาง 

แบบหลายขั้น 

ขั้นตอนและวิธีการ 

สํารวจความคิดเห็น การประมวลผลและ
วิเคราะหความคิดเห็น 

การกําหนดวิธ ี

เลือกตัวอยาง 

การกําหนดขอบเขตการสํารวจ 

การสุมตัวอยาง 

กําหนดดวยพ้ืนที ่ กําหนดดวยลักษณะสวนตัว    
ผูตอบ 

กําหนดดวยการมีสวนได
สวนเสียกับเรื่องที่จะทํา

การสํารวจ 

การเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา 



วิธีเลือกตัวอยาง 

 
               วิธีเลือกตัวอยางหรอืตัวแทนของกลุมบุคคลใชในการสํารวจความคิดเหน็เกี่ยวกับเรื่องตางๆที่นิยมใช
กันทั่วไปมีดังนี้ 
                1.  การสุมตัวอยาง  เหมาะทีจ่ะใชกับการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมที่มีกรอบตัวอยางครบถวน
สมบูรณ  และมีขอบเขตของกลุมที่ไมกวางขวางมากนกั  เชน  การสํารวจความคิดเห็นของครูในโรงเรียนแหง
หนึ่งเกีย่วกับการทําวิจัยในชัน้เรียน  ซ่ึงมีกรอบตัวอยาง  เปนรายชื่อของครูทุกคน  วิธีสุมตัวอยางซึ่งมีหนวย
ตัวอยางทกุๆหนวย  มีโอกาสถูกเลือกมาเปนตัวอยางเทาๆกัน  สามารถทําไดหลายวิธี  เชน 

- การสุมโดยวิธรจับฉลาก  นิยมใชกับกลุมทีม่ีจํานวนหนวยตัวอยางนอย 
- กาสุมโดยใชตารางสุม  นิยมใชกับกลุมที่มจีํานวนหนวยตัวอยางมาก 
- การสุมอยางเปนระบบ  นยิมใชกับกรอบตวัอยางที่มหีนวยตวัอยางเรียงกันหรือจดัเรยีงกัน

ได 
               2.   การเลือกตัวอยางแบบชั้นภมูิเหมาะทีจ่ะใชกับการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมที่กรอบตัวอยาง
ครบถวนสมบูรณและสามารถแบงเปนกลุมยอยๆไดตามเขตที่อยูอาศัยของผูตอบหรือแบงตามลักษณะของ
ผูตอบการเลือกตัวอยางวิธีนีม้ีขอดี  คือ  สามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการจําแนกตามกลุมตางๆ
ที่แบงๆได  เชน จําแนกตามภาค  จําแนกตามเขต  จําแนกตามเพศ  จาํแนกตามอาชพี เปนตน 
               3.   การเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นเหมาะที่จะใชกับการสํารวจความคดิเหน็จากกลุมที่สามารถ
แบงเปนกลุมยอยๆไดหลายขัน้ เชน มหาวิทยาลัยแบงขัน้ที ่1 เปนคณะ คณะแบงขั้นที่ 2 ภาควิชา โดย
กําหนดใหเลือกตัวอยางมาจากแตละขั้นดังนี้  

              ขั้นที่  1 เลือกคณะตวัอยางจากมหาวิทยาลัย 
ขั้นที่  2 เลือกภาควิชาตวัอยางจากคณะตวัอยาง 

ขอดีของการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้น  คือ ไมจําเปนตองมีกรอบตัวอยางที่สมบูรณในทกุๆขั้น ใหมีกรอบ
ตัวอยางที่สมบูรณในตวัอยางของแตละขัน้ก็เปนเพียงพอ  นอกจากนี้ยงัประหยดัเวลาและคาใชจายในการเก็บ
รวบรวมขอมลู 
 4.   การเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา  เหมาะที่จะใชกบัการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมที่ไมมี
กรอบตัวอยาง หรือมีกรอบตัวอยางที่ไมสมบูรณ  โดยการกําหนดคุณสมบัติของตัวอยางที่คาดวาจะมี
ผลกระทบตอความคิดเหน็เกี่ยววับเรื่องทีท่ําการสํารวจ  เชน  การสํารวจความคดิของนักเรียนเกีย่วกับการจัด
กิจกรรมหนาเสาธง  ลักษณะของนักเรยีนที่สําคัญ  ซ่ึงนาจะมีผลกระทบตอความคิดเห็นเกีย่วกับการจัด
กิจกรรมหนาเสาธง  คือ  เพศ  อายุ  ระดับชั้น 
  
 
 
  



 ปจจัยสําคัญทีค่วรคํานึงถึงในการกําหนดจํานวนตัวอยางที่จะนํามาใชในการสํารวจความคิดเหน็เกี่ยว
วับเรื่องตางๆ มีดังนี ้

- จํานวนกลุมบคุคลที่จะสํารวจความคิดเห็น 
- การจําแนกกลุมยอยของผลการสํารวจความคิดเห็น 
- ความแตกตางระหวางระดับการศึกษาของกลุมบุคคลที่ทําการสํารวจ 
- ความแตกตางระหวางการไดเสียประโยชนของกลุมบุคคลที่ทําการสํารวจ 
- ความถูกตองเชื่อถือไดของผลกาสํารวจที่ตองการ 

ขนาดตัวอยางกลุมตัวอยางบคุคลที่สํานักงานสถิติแหงชาติใชในการสํารวจความคดิเห็น  เพื่อ 
เสนอผลในระดับตางๆ 
 

ระดับการเสนอผล จํานวนตัวอยาง 
ระดับจังหวดัเดียว 
ระดับประเทศอยางเดยีว 
ทั้งระดับจังหวดั  ภาค และประเทศ 

1,100 ถึง 4,800 
2,000 

31,000 ถึง 62,000 
 
 

การประมวลผลและวิเคราะหความคิดเห็น 
 
                 ในการประมวลผลและวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นโดยทั่วๆ ไป  จะประกอบดวย 

1. รอยละของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นในแตละดานที่เกี่ยวของ 
- ในกรณีที่ถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจ  จะจาํแนกระดับความพึงพอใจเปน  

พอใจมากที่สุด  พอใจมาก  พอใจปานกลาง  พอใจนอย  พอใจนอยที่สุด  
- ในกรณีที่ถามความคิดเหน็เกี่ยววับความเหมาะสมจะจําแนกระดับความเหมาะสม เปน  

เหมาะสมมากที่สุด  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมนอย  เหมาะสมนอย
ที่สุด 

2. ระดับความคดิเห็นเฉลี่ย  โดยแทนคาความคิดเห็นในแตละดานของผูตอบแตละคน  ดงันี้   
               เห็นดวย                     แทนดวยคา   5 
               คอนขางเห็นดวย        แทนดวยคา   4 
              เห็นดวยปานกลาง       แทนดวยคา   3 
              คอนขางไมเห็นดวย     แทนคาดวย   2 
              ไมเหน็ดวย                  แทนดวยคา   1 

 
 
 สําหรับคาเฉลี่ย  ระดบัความคิดเห็นที่คํานวณได  อาจมีความหมายดังนี ้



 
                      คาเฉลี่ยความคิดเห็น                                   ความหมาย 
                      1.00 – 1.80                                               ไมเห็นดวย 
                      1.81 – 2.60                                                คอนขางไมเหน็ดวย 
                      2.61 – 3.40                                                เห็นดวยปานกลาง 
                      3.41 – 4.20                                                คอนขางเห็นดวย 
                      4.21 – 5.00                                                เห็นดวย 
หรืออาจจะแทนคาความคิดเห็นในแตละดานของขอมูลผูตอบแตละคนดังนี ้
 
                      เหมาะสมมากที่สุด                                  แทนคาดวย   5 
                      เหมาะสมมาก                                          แทนคาดวย  4 
                      เหมาะสมปานกลาง                                 แทนคาดวย  3 
                      เหมาะสมนอย                                         แทนคาดวย  2 
                      เหมาะสมนอยที่สุด                                 แทนคาดวย  1 
 
                  คาเฉลี่ยความคิดเห็นอาจกําหนดไดดังนี ้
 
                      4.51 –5.00                        หมายถึง          เหมาะสมมากที่สุด 
                      3.51 – 4.50                       หมายถึง          เหมาะสมมาก 
                      2.51 – 3.50                       หมายถึง          เหมาะสมปานกลาง 
                      1.51 – 2.50                       หมายถึง          เหมาะสมนอย 
                      1.00 – 1.50                       หมายถึง          เหมาะสมนอยที่สุด 
 
  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3 
วิธีการดําเนินศึกษา 

สถานที่และระยะเวลาในการศึกษาโครงงานคณิตศาสตรเร่ือง  ความพงึพอใจของนกัเรียน 
เกี่ยวกับการสอนของครู กลุมสาระคณิตศาสตรใน ส.ห. วิทยาเขตบอกรุวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษา สุพรรณบุรีเขต 3 ทําการคนควาจากโรงเรียนเขตพื้นที่การศกึษาสุพรรณบรีุเขต 3 
โดยเริ่มทําการคนควาจึงตองมีการวางแผนการทําขั้นตอนดังนี ้
1. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
1.1 สถานที่และระยะเวลาในการศึกษาคนควา 
                   โครงงานคณิตศาสตรเร่ืองความพึงพอใจในการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ในชวงชัน้ที่ 3 ไดทําการศึกษาทําการศึกษาที่ โรงเรียน 3 แหง คือ 1.โรงเรียนวดัน้ําพุ 2.โรงเรียนปาสะแก และ 
3.โรงเรียนบอกรุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยเริ่ม
จัดทําโครงงานตั้งแต เดือนธันวาคม โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี ้

1.1.1 อุปกรณในการดําเนินงาน                          
อุปกรณในการไปศึกษาครั้งนี้ทางคณะผูจดัทําไดจดัเตรยีมอุปกรณจัดทําโครงดังนี้                 
1.ปากกา 

 2.ปากกาลบคําผิด 
 3.กระดาษที่เตรียมไวสํารวจ 
 4.กลองถายรูป 
 5.จดหมายขออนุญาต 
          1.1.2 เขาไปขออนุญาตและยื่นจดหมายขออนุญาตใหกบัผูอํานวยการของแตละโรงเรียน 
 1.1.3 เขาไปใหนักเรยีนแตละโรงเรียนอธบิายการสํารวจและใหนกัเรยีนชวยเช็คตามความเปนจรงิ
และถายภาพ 
 1.1.4 การคนหาประวัตแิละบคุลากรของแตละโรงเรียน 
1.2 การวิเคราะหผล 
               การวเิคราะหผลคณะผูจัดทําโครงงานดําเนนิงานการวิเคราะหผลในเชิงบรรยายจากขอมูลที่
สํารวจและการศึกษาคนพบมา 
    1.2.1 ศึกษาคนควาประวัตสิหวิทยาเขตบอกรุเขต 3จากอินเตอรเน็ต 
    1.2.2 กําหนดกลุมตัวอยาง โดยดูจากตารางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็น 
2. การวางแผนดําเนนิงาน 
    2.1 ศึกษาขอมูลในการทํางาน 
    2.2 วางเคาโครงเรื่องเกี่ยวกับการสํารวจความพึงพอใจในการสอนวชิาคณิตศาสตร 
 
 



3.  สรางแบบสํารวจและใหครูที่ปรึกษาตรวจแกไข 
    3.1  วางแผนในการสํารวจ 
    3.2  ออกสํารวจตามโรงเรียนของสหวิทยาเขต 3 
    3.3  ถายรูปการทํางาน 
4  นําขอมูลมาประมวลผลวิเคราะหความคดิเห็นโดยใชคารอยละคาเฉลี่ย(x) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D)  
5.  สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร 
6.  นําความรูทีไ่ดมาประยุกต และจัดทําชิน้งานตามแนวความคิดของคณะผูจดัทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ตารางสํารวจผล 

ตารางที่ 1    ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
                ของชวงชั้นที่ 3 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 
1. พอใจในการสอนของครูมาก
นอยเพยีงใด 

43.90% 42.92% 12.69% - 0.49% 4.29 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

35.60% 52.20% 10.74% 1.46% - 4.12 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

27.80% 
 

46.35% 24.88% 0.97% - 4.00 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมาก
นอยเพยีงใด 

24.39% 48.29% 24.88% 1.95% 0.49% 3.80 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

26.83% 43.42% 27.32% 1.95% 0.48% 3.93 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

24.40% 38.50% 32.20% 3.41% 1.46% 3.79 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

25.37%  40% 25.85% 8.30% 0.48% 3.80 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่
เรียนมากนอยเพียงใด 

30.74% 52.68% 15.60% 0.98% - 4.13 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครู
มากนอยเพียงใด 

32.20% 48.30% 17.07% 2.43% - 4.10 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการ
สอนของนักเรยีนมากนอยเพยีงใด 

40% 34.64% 22.93% 2.43% - 3.97 

รวม 31.15 44.77 21.43 2.40% 0.25 4.04 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ใน สหวิทยาเขตบอกรุโดยแยกตามชวงชัน้ที่ 3 พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก  
 คิดเปนรอยละ 44.77 และคาเฉลี่ย  4.04 
 



ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ของชวงชั้นที่ 3 
                   ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โดยแยกตามเพศ 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 

1. พอใจในการสอนของครูมาก
นอยเพยีงใด 

51.26% 39.50% 8.40 - 0.84% 4.40 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

33.61% 52.95% 12.60% 0.84% - 4.19 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

29.41% 43.70% 26.05% 0.84% - 4.01 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมาก
นอยเพยีงใด 

20.16% 48.74% 28.57% 2.53% - 3.86 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

30.26% 41.18% 24.36% 3.36% 0.84% 3.96 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

26.89% 35.30% 32.77% 3.36% 1.68% 3.82 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

31.10% 38.66% 23.52% 5.88% 0.84% 3.93 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่
เรียนมากนอยเพียงใด 

31.10% 48.74% 18.48% 1.68% - 4.09 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครู
มากนอยเพียงใด 

40.34% 40.34% 15.96% 3.36% - 4.17 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการ
สอนของนักเรยีนมากนอยเพยีงใด 

43.70% 34.45% 19.32% 
 

2.53% - 4.19 

รวม 33.5 42 21.66 2.42 0.42 4.05 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ใน สหวิทยาเขตบอกรุโดยแยกตามเพศชาย พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก  
 คิดเปนรอยละ 42 และคาเฉลี่ย  4.05 
 
 



ตารางที่ 3   ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของชวงชั้นที่ 
3 ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โดยแยกตามเพศหญิง 
 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 
1. พอใจในการสอนของครูมาก
นอยเพยีงใด 

33.72% 47.68% 18.60% _ _ 4.15 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

38.38% 51.17% 8.13% 2.32% - 
 

4.25 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

25.58% 51.16% 22.10% 1.16% _ 4.01 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมาก
นอยเพยีงใด 

29.07% 50% 18.61% 1.16% 1.16% 4.04 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

22.10% 46.51% 30.23% 1.16% _ 3.89 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

19.77% 44.19% 32.56% 2.32% 1.16% 3.79 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

17.45% 40.70% 32.55% 9.30% - 3.66 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่
เรียนมากนอยเพียงใด 

25.59% 58.14% 16.27% - - 4.09 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครู
มากนอยเพียงใด 

20.94% 59.30% 18.60% 1.16% - 4 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการ
สอนของนักเรยีนมากนอยเพยีงใด 

34.89% 34.89% 27.90% 2.32% - 4.02 

รวม 26.74 48.37 22.55 2.09 0.23 3.99 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ใน สหวิทยาเขตบอกรุโดยแยกตามเพศหญิง พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก  
 คิดเปนรอยละ 48.37 และคาเฉลี่ย  3.99 
 
 



ตารางที่ 4    ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ของชวงชั้น
ที่ 3ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพุรรณบุรีเขต 3 โดยแยกตามอายุ 12-15ป 
 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 
1. พอใจในการสอนของครูมาก
นอยเพยีงใด 

42.17% 42.78% 14.45% _ 0.06% 4.25 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

34.95% 51.20% 12.65% 1.20% - 4.19 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

27.11% 46.39% 25.90% 0.60% - 4 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมาก
นอยเพยีงใด 

22.90% 50% 24.70% 2.40% _ 3.93 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

24.10% 42.16% 30.13% 3.01% 0.06% 3.86 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

21.68% 39.16% 33.74% 3.62% 1.80% 3.75 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

21.09% 39.16% 30.12% 9.03% 0.60% 3.71 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่
เรียนมากนอยเพียงใด 

28.31% 53.02% 18.07% 0.06% - 4.09 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครู
มากนอยเพียงใด 

30.13% 50.60% 16.26% 3.01% - 4.07 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการ
สอนของนักเรยีนมากนอยเพยีงใด 

36.15% 36.75% 24.70% 2.40% - 4.06 

รวม 28.06 43.82 25.25 2.52 0.35 3.96 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ใน สหวิทยาเขตบอกรุโดยแยกตามอายุ 12-15 ป  พบวามคีวามพึงพอใจในระดบัมาก  
 คิดเปนรอยละ 43.82 และคาเฉลี่ย  3.96 
 
 



 
ตารางที่ 5    ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ของชวงชั้นที่ 3ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3  
โดยแยกตามอายุ 15-18ป 
 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 
1. พอใจในการสอนของครูมาก
นอยเพยีงใด 

51.29% 43.59% 5.12%   4.46 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

38.46% 56.42% 2.56% - - 4.30 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

30.77% 43.59% 23.08% 2.56 - 4.02 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมาก
นอยเพยีงใด 

28.20% 46.16% 23.08% 2.56% - 3.97 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

38.47% 41.02% 17.95% - 2.56% 4.15 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

35.90% 38.46% 25.64% 2.56 - 4.10 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

41.03% 41.03% 12.82% - - 4.17 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่
เรียนมากนอยเพียงใด 

30.77% 53.85% 15.38% -
5.12% 

- 4.15 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครู
มากนอยเพียงใด 

41.03% 38.46% 20.51% - - 4.20 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการ
สอนของนักเรยีนมากนอยเพยีงใด 

56.41% 25.65% 15.38% 2.56% - 4.10 

รวม 40.10 42.14 15.98 1.53 0.25 4.20 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ใน สหวิทยาเขตบอกรุโดยแยกตามอายุ 15-18 ป  พบวามคีวามพึงพอใจในระดบัมาก  
 คิดเปนรอยละ 42.14และคาเฉลี่ย  4.20 



ตารางที่ 6   ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของชวงชั้น3
ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โดยแยกตามอาชพีของผูปกครองเกี่ยวกับ
ขาราชการ/พนักงานรัฐ 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 
1. พอใจในการสอนของครูมากนอย
เพียงใด 

40% 60% - - - 4.4 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

20% 60% - 20% - 3.8 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

40% 40% 20% - - 4.2 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมากนอย
เพียงใด 

20% 80% - - - 4.2 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

20% 60% 20% - - 4.2 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

60% 20% 20% - - 4.4 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

60% 20% - 20% - 4.2 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่เรียน
มากนอยเพียงใด 

20% 40% 40% - - 3.8 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครูมาก
นอยเพยีงใด 

- 20% 80% - - 3.2 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการสอน
ของนักเรียนมากนอยเพียงใด 

40% 40% - 20% - 4 

รวม 32 44 18 6 - 4.02 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โดยแยกตามอาชพีของผูปกครองเกี่ยวกับ
ขาราชการ/พนักงานรัฐพบวามีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 44และคาเฉลี่ย  4.02 ยกเวนเรื่อง
นักเรียนใหความรวมมือกับครูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 80% และคาเฉลีย่ 3.2 
 



ตารางที่ 7   ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ของชวงชัน้ที ่
3ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 โดยแยกตามอาชีพของผูปกครอง
เกี่ยวกับการคาขาย/กิจกรรม 
 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 
1. พอใจในการสอนของครูมากนอย
เพียงใด 

50% 44.44% 5.56% - - 4.44 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

46.30% 46.30% 7.40% - - 4.38 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

27.78% 53.70% 16.67% 1.85% - 4.07 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมากนอย
เพียงใด 

24.08% 53.30% 18.52% 1.85% 1.85% 3.96 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

33.33% 46.30% 18.52% - 1.85% 4.09 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

22.22% 44.44% 29.64% 1.85% 1.85% 3.83 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

20.37% 44.44% 27.78% 15.56% 1.85% 3.75 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่เรียน
มากนอยเพียงใด 

35.19% 53.70% 9.26% 1.85% - 4.22 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครูมาก
นอยเพยีงใด 

35.19% 53.70% 11.11% - - 4.24 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการสอน
ของนักเรียนมากนอยเพียงใด 

46.30% 38.89% 14.81% - - 4.31 

รวม 34.08 47.96 15.92 1.30 0.74 4.13 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ใน สหวิทยาเขตบอกรุโดยแยกตามอาชีพของผูปกครองเกี่ยวกับการคาขาย/กิจกรรม  พบวามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 47.96 และคาเฉลี่ย  4.13 
 



ตารางที่ 8    ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ของชวงชั้น
ที่ 3ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพุรรณบุรีเขต 3อาชีพของผูปกครองเกี่ยวกบั 
เกษตรกรรม 
 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 
1. พอใจในการสอนของครูมาก
นอยเพยีงใด 

47.13% 35.65% 16.09% - 1.15% 4.27 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

31.03% 55.17% 11.50% 2.30% - 4.14 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

26.44% 42.53% 29.88% 1.15% - 3.94 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมาก
นอยเพยีงใด 

25.28% 47.13% 25.29% 2.30% - 3.95 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

31.03% 33.33% 31.03% 4.61% - 3.90 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

28.74% 33.33% 29.89% 5.74% 2.30% 3.80 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

35.63% 33.33% 22.99% 8.05% - 3.96 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่
เรียนมากนอยเพียงใด 

31.03% 50.58% 17.24% 1.15% - 4.11 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครู
มากนอยเพียงใด 

43.68% 39.08% 12.64% 4.60% - 4.21 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการ
สอนของนักเรยีนมากนอยเพยีงใด 

40.23% 29.88% 28.74% 1.15% - 4.09 

รวม 34.02 40 22.52 3.10 0.34 4.04 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ใน สหวิทยาเขตบอกรุโดยแยกตามอาชีพของผูปกครองเกี่ยวกับ เกษตรกรรมพบวามคีวามพึงพอใจในระดบั
มาก คิดเปนรอยละ 40 และคาเฉลี่ย  4.04 
 



ตารางที่ 9    ความพึงพอใจของนักเรียนเกีย่วกับการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของชวงชั้นที ่
3ในสหวิทยาเขตบอกรุ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3อาชีพของผูปกครองเกี่ยวกับอาชีพอ่ืน ๆ 
 
รายการประเมนิ 5 4 3 2 1 x¯ 
1. พอใจในการสอนของครูมากนอย
เพียงใด 

33.90 50.85 15.25 - - 4.18 

2. ประโยชนทีไ่ดรับจากครูมมีาก
นอยเพยีงใด 

33.90 52.55 13.55 - - 4.20 

3. แตละกจิกรรมที่ไดทํามีความพึง
พอใจกับการทาํกิจกรรมมากนอย
เพียงใด 

28.82 45.76 25.42 - - 4.03 

4. นําความรูจากการเรียนไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันมากนอย
เพียงใด 

22.03 45.77 30.50 1.70 - 3.88 

5. ในการเรยีนมีความสะดวกสบาย
มากนอยเพียงใด 

15.25 52.55 30.50 1.70 - 3.81 

6. สถานที่เรียนหรือทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

16.95 42.37 38.98 1.70 - 3.74 

7. ในการเรยีนมีอุปกรณการเรียน
เพียงพอมากนอยเพียงใด 

11.87 47.46 30.50 10.17 - 3.61 

8.นักเรียนมีความสนใจกับวชิาที่เรียน
มากนอยเพียงใด 

18.65 57.63 23.72 - - 3.94 

9. นักเรียนใหความรวมมือกบัครูมาก
นอยเพยีงใด 

16.95 59.32 22.03 1.70 - 3.91 

10.ครูมีความตรงตอเวลาในการสอน
ของนักเรียนมากนอยเพียงใด 

33.90 37.29 25.42 3.39 - 4.01 

รวม 23.22 49.15 25.60 2.03  3.93 
 
         จากการสํารวจความพงึพอใจเกี่ยวกบัการสอนของครูกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ชวงชั้นที่ 3                                     
ใน สหวิทยาเขตบอกรุโดยแยกตาม อาชีพของผูปกครองเกี่ยวกับอาชีพอ่ืน ๆ  พบวามคีวามพึงพอใจในระดบั
มาก คิดเปนรอยละ 49.15 และคาเฉลี่ย  3.93 
 

 



ประวัติของผูจัดทําโครงงาน 
ประวัต ิ

ช่ือผูทําโครงงาน               นางสาว กัลยา  ทองไพรวรรณ  
วัน / เดือน / ปเกิด 3 กรกฎาคม 2532 
หมูเลือด                         บี 
สัญชาติ                  ไทย 
ศาสนา                             พุทธ 
สถานที่เกิด               โรงพยาบาลเดมิบางนางบวช  
ที่อยูปจจุบนั              97/1 หมู.10  ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี  72240 
ช่ือบิดา                   นายเชา  ทองไพรวรรณ 
ช่ือมารดา                         นางชํานาญ  ทองไพรวรรณ 
มีพี่นองจํานวน  3  คน 
สถานศึกษา                     โรงเรียนบอกรุวิทยา 
ปจจุบันศกึษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัต ิ
ช่ือผูทําโครงงาน              นางสาว สุภาพร  สะราคํา  
วัน / เดือน / ปเกิด 31 มกราคม  2533 
หมูเลือด                         บี 
สัญชาติ                  ไทย 
ศาสนา                             พุทธ 
สถานที่เกิด               บาน  
ที่อยูปจจุบนั              95/1 หมู 5 ต.บอกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  72120 
ช่ือบิดา                   นายสุรกิจ  สะราคํา 
ช่ือมารดา                         นางเทียบ  สะราคํา 
มีพี่นองจํานวน  2  คน 
สถานศึกษา                     โรงเรียนบอกรุวิทยา 
ปจจุบันศกึษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           



   ประวัต ิ   
ช่ือผูทําโครงงาน      น.ส.วรรณิภา  ทั่งทอง 
วัน / เดือน / ปเกิด        วันที่ 10 ตุลาคม 2532    
หมูเลือด                    โอ 
สัญชาติ                ไทย 
ศาสนา                        พุทธ 
สถานที่เกิด                 โรงพยาบาล 
ที่อยูปจจุบนั           307 หมู.10  ต.สุขเดือนหา  กิง่อําเภอเนนิขาม  จ.ชัยนาท     
ช่ือบิดา                 นายเกษม  ทั่งทอง 
ช่ือมารดา                    นางบุญไล  คําภา 
มีพี่นองจํานวน        3  คน 
สถานศึกษา           โรงเรียนบอกรุวิทยา 
ปจจุบันศกึษา              ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     



  ประวัต ิ
ช่ือผูทําโครงงาน          น.ส.ดวงเดือน  ระวังภัย 
วัน / เดือน / ปเกิด             วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2532 
หมูเลือด                        เอบี 
สัญชาติ                         ไทย 
ศาสนา                           พุทธ 
สถานที่เกิด                    โรงพยาบาล 
ที่อยูปจจุบนั                   11 หมู.6 ต.หนองกระทุม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 
ช่ือบิดา                           นายสอน  ระวงัภัย 
ช่ือมารดา                       นางสวรรค  เข็มเพชร 
มีพี่นองจํานวน              2  คน 
สถานศึกษา                   โรงเรียนบอกรุวิทยา 
ปจจุบันศกึษา                 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัต ิ
ช่ือผูทําโครงงาน              นายภวูดล  มิ่งสมร  
วัน / เดือน / ปเกิด 7 กรกฎาคม 2532 
หมูเลือด                         โอ 
สัญชาติ                  ไทย 
ศาสนา                             พุทธ 
สถานที่เกิด               โรงพยาบาล  
ที่อยูปจจุบนั              30/3หมู 5 ต.ปาสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 
ช่ือบิดา                   นายสรรเสริญ  มิ่งสมร 
ช่ือมารดา                         นางสมาน  มิ่งสมร 
มีพี่นองจํานวน  3  คน 
สถานศึกษา                     โรงเรียนบอกรุวิทยา 
ปจจุบันศกึษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประวัต ิ
ช่ือผูทําโครงงาน         นายอนิทนนท  จนัทร 
วัน/เดือน/ปเกดิ            วันที่ 30 มีนาคม 2532 
หมูเลือด                       บี 
สัญชาติ                        ไทย 
ศาสนา                          พุทธ 
สถานที่เกิด                   โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
ที่อยูปจจุบนั                  27 หมู.5 ต.ปาสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี 72120 
ช่ือบิดา                          นายเสนอ  จันทร 
ช่ือมารดา                       นางละมอม  จันทร 
มีพี่นองจํานวน               2 คน 
สถานศึกษา                    โรงเรียนบอกรุวิทยา 
ปจจุบันศกึษา                  มัธยมศึกษาตอนปลาย   
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



   ประวัต ิ
ช่ือผูทําโครงงาน          นาย  ปรัชญา   วรเมฆปญญา 
วัน / เดือน / ปเกิด             7 ธันวาคม 2532 
หมูเลือด                       เอ 
สัญชาติ                        ไทย 
ศาสนา                          พุทธ  
สถานที่เกิด                   โรงพยาบาลเดมิบางนางบวช 
ที่อยูปจจุบนั                 63 ม.10 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี 72120 
ช่ือบิดา                         นาย ประวิทย  วรเมฆปญญา 
ช่ือมารดา                      นางคณิการ  วรเมฆปญญา 
มีพี่นองจํานวน              2  คน 
สถานที่ศึกษา                โรงเรียนบอกรุวิทยา 
ปจจุบันศกึษา                 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



อางอิง 
ประวัติ โรงเรยีนวัดน้าํพุ เขาถึงเมื่อ 3 ตุลาคม 2549  
เขาถึงไดจาก http://school.obec.go.th/watnampu/  

ประวัติ โรงเรยีนหนององิพงิ เขาถึงเมื่อ 3 ตุลาคม 2549 
เขาถึงไดจาก http://school.obec.go.th/ing_phing/person.html 

(ปกรณสิทธิ์   อุนทรัพย.  ใบงานชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล รายวิชาคณิตศาสตร 
รหัสวิชา  ค 42101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2549) (เอกสารอัดสําเนา) 

 


