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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนสบืเสาะหาความรู้ (5E) 

เรื่อง หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย  รายวิชา ฟิสกิส์ 1  รหัสวิชา ว30201 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่4 
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 แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการแบบสืบเสาะหาความรู้ : 5E 

 

ช่ือ-สกลุ .................................................................................................... เลขที่............. ...... 

ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ      

2. เนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย      

3. นักเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) 

     

4. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม      

5. นักเรียนสามารถน าความรูจ้ากชุดกจิกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

รวมคะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน 
5   หมายถึง   มีความคิดเห็นร่วมมากที่สุด                    
4   หมายถึง   มีความคิดเห็นร่วมมาก 
3   หมายถึง   มีความคิดเห็นร่วมปานกลาง 
2   หมายถึง   มีความคิดเห็นร่วมน้อย 
1   หมายถึง   มีความคิดเห็นร่วมน้อยทีสุ่ด 
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รายช่ือกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบรายชื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 นายกษิดิศ ศรีวิชัย  
2 นายกันตชาต ชวนะวิรัช  
3 นายเจษฎากร วังวิเศษ  
4 นายณัฐดนัย ชัยมณีวรรณ์  
5 นายไทโย ไชยมงคล  
6 นายธเนศิต นันทโภคิน  
7 นายนพภิญโญ สอนใจ  
8 นายปธานิน ฟองขาว  
9 นายวิชชากร ดูดี  
10 นายกรกฤต ผัดวงศ์  
11 นายกิตตทัต พงษ์พนัศ  
12 นายปณัยกานต์ ธีรธรรมป๎ญญา  
13 นางสาวกัญญ์ชิสา บุญตัน  
14 นางสาวจิดาภา นันตา  
15 นางสาวจริวรรธ ใสสม  
16 นางสาวณ หทัย แก้วบุญเสริฐ  
17 นางสาวณัฐวรรณ เหลืองณะลาภีร ์  
18 นางสาวดาราพร สร้อยเพชร  
19 นางสาวนภชา ลัมยศ  
20 นางสาวบุษกร เรืองขจรเมธี  
21 นางสาวประภาสริ ิ ใจด ี  
22 นางสาววิชชุภรณ์ ใหม่ค า  
23 นางสาวนลิน ดูเบย ์  
24 นางสาวอรวรรณ เศรษฐอัครเบญจา  
25 นางสาวกัญญ์วรา เตวิชัย  
    
    



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

26 นางสาวเกือ้การย ์ ปุญญมัย  
27 นางสาวชนากานต์ ก๋าอินตา  
28 นางสาวณัฐธิดา ขันทะชา  
29 นางสาวประภากร จาร ี  
30 นางสาวพรนภา ใจแล  
31 นางสาววิชญาดา อนุมาวัฒนากลุ  
32 นางสาวศุภสุดา จงประสิทธ์ิกลุ  
33 นางสาวสุพัชชา ไชยมงคล  
34 นางสาวอรนิชา อุปิน  
35 นางสาวจรินทร์ัตน์ เมืองวงศ์  
36 นางสาวธนัชพรรณ กอบค า  
37 นางสาวธฤษวรรณ เอื้อพิทกัษ์สกลุ  
38 นางสาวเบญญภา บุญวงค์  
39 นางสาวพรแพรวา ผลด ี  
40 นางสาวภิญญพฒัน ์ สิงคราช  
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

1 นายยศมงคล ไชยมงคล  
2 นายสุทธิพงษ์ บุญรกัษา  
3 นายอลงกรณ์ ทรช่วย  
4 นายณัฐชนน ฟองอินทร ์  
5 นายกฤษฏ์ ด ารงค์ชีพ  
6 นายสรวิศ พรมศร ี  
7 นายกิตติภูมิ กองกุนะโยธิน  
8 นายคเชนทร ์ สุวรรณพันธ์  
9 นายภูวนาท น่าเยี่ยม  
10 นายวิญํู เผ่าเครื่อง  
11 นายสุภคม ผิวอ่อน  
12 นางสาวเจตสุภา ค าอ้าย  
13 นางสาวชนัฎฎา จ าตาค า  
14 นางสาวเนตรนภา มิ่งขวัญ  
15 นางสาวพิชชาพร สุติบุตร ์  
16 นางสาวนันทิกานต ์ วงศ์ไชย  
17 นางสาวรวิชา คนอยู่ตระกลู  
18 นางสาวศิรินันท ์ วงค์แก้ว  
19 นางสาวอาริษา ใสสม  
20 นางสาวฐิตาภา วิโยทุตย ์  
21 นางสาวปวิชญา ค ามี  
22 นางสาวมณีวรรณ เหล่าศิริไพศาลวัฒนา  
23 นางสาวมะริกา พิกุล  
24 นางสาวกรกนก มีทางด ี  
25 นางสาวชนากานต์ โลจันต๊ิ  
    
    
    
    



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ

26 นางสาวปราณี ไชยวงศ์  
27 นางสาวสริิพักตร ์ เสริมจันทร ์  
28 นางสาวอรสิรา วงค์ขัติย์  
29 นางสาวโสภิตา เดชะบุญ  
30 นางสาวภาราวดี จอมแปง  
31 นางสาววริศรา จาสม  
32 นางสาวชญาดา ไชยมงคล  
33 นางสาวธมนวรรณ วิศรีใจ  
34 นางสาวภัทรวรินทร ์ ปินค า  
35 นางสาวลดาวัลย ์ จันทร์ศุภเสน  
36 นางสาวมาลิณี สมศร ี  
37 นางสาวกิ่งทอง เรือนมูล  
38 นางสาวณัฐนันท ์ สุนันต๊ะ  
39 นางสาวนฤมล คนยง  
40 นางสาววรางคณา พรหมค า  

 


