
 
 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง การพัฒนาอตัลกัษณ์ของความเป็นครคูณติศาสตร์ 

 

 

 

 

ระหวา่งวนัที ่๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ  หอ้ง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารยพ์เิศษบุญถิ่น อตัถากร   

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

 

 

 

โดย สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 



 
 

คำนำ 
 

 ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรประสานงานของนักศึกษา 
ที่มีความรักและสนใจทางคณิตศาสตร์ และต้องการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ภายใต้ปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ว่า “วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” 

เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง                  
การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ ณ ห้อง ๒๐๘ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร           
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมคณิตศาสตร์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาขอการดำเนินกิจกรรม และ
ขอขอบคุณสมาชิกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่างๆจนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

      

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบญั 
 

เรือ่ง                   หนา้ 
รายงานผลการดำเนินโครงการ         ๑ 
          ๑. ชื่อโครงการ           ๑ 

๒. คณะ/หน่วยงาน/สาขาวิชา เจ้าของโครงการ         ๑ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ         ๑ 
๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ          ๑ 
๕. สถานที่ในการดำเนินงาน          ๑ 
๖. หลักการและเหตุผล         ๑ 
๗. วัตถุประสงค์          ๑ 
๘. กลุ่มเป้าหมาย          ๒ 
๙.  ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ       ๒ 
๑๐. วธิีดำเนินการ         ๒ 
๑๑. สถานภาพโครงการ         ๔ 
๑๒. สรุปผลการใช้จ่ายในโครงการ          ๕ 
๑๓. สภาพปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้นของโครงการ      ๕ 
๑๔. แนวทางแก้ไขปัญหา         ๕ 
๑๕. สรุป          ๕ 

รายงานผลการประเมินโครงการ                ๗-๑๒ 
ภาคผนวก  

๑. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
๒. คำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๓. กำหนดการโครงการ 
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  (แบบสอบถาม) 
๕. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ  
 
 
 



๑ 

 

 

            

        

 

 

  

เรือ่ง    รายงานผลโครงการ 
เรยีน   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ด้วย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จัดกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ชือ่โครงการ โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ 
๒. คณะ/หนว่ยงาน/สาขาวชิา เจ้าของโครงการ   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์พิชญ์ทิพา  สุวรรณศรี 
๔. ระยะเวลาในการดำเนนิการ   วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๕. สถานทีใ่นการดำเนินงาน  ห้อง ๒๐๘ อาคาร ๑ ศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
๖. หลกัการและเหตผุล 

 คณะคณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา            
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ            
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั่วไป คณะครุศาสตร์ จึงเห็นสมควรกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตของคณะครุ
ศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของคณะ คือ EDU MODEL และอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
คณะครุศาสตร์ “บัณฑิตครูชั้นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำพัฒนาสังคม”  สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็น
ครูคณิตศาสตร์”  เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
บัณฑิตคณะครุศาสตร์   

๗. วตัถปุระสงค์ 
๗.๑ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสร้างมาตรฐาน

คุณภาพบัณฑิตของคณะและมหาวิทยาลัย 
๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์              

เพ่ือเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพต่อไป 

 

แบบฟอรม์รายงานการจัดกจิกรรม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

เลขท่ีหนังสือ………………………………….. 

เลขท่ีโครงการ……………………….……….. 

วัน/เดือน/ปี…………………………………… 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 



๒ 

 

๘. กลุ่มเปา้หมาย 
 ๘.๑ สถานะกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  ๘.๒ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๐ คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๗๐ คน รวมเป็นจำนวน ๘๐ คน 

 ๘.๓ พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๙.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด** หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

๑. แนวทางในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สาขาวิชา เรื่อง ๑ 

๒. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน ๘๐ 
๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา             
ที่มีต่อกิจกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ๘๕ 

 
๑๐. วธิดีำเนนิการ 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน ระยะเวลา 
๑. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔. ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ๔.๑ ขัน้เตรยีม  
   ๑) ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม    
   ๒) กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการและกำหนดหน้าที่และ                  
แบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 
   ๓) ติดต่อ ประสานงานกับวิทยากร 
   ๔) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการทำกิจกรรม    
   ๕) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ๔.๒ ขัน้จัดกจิกรรม  
จดักจิกรรมในวนัเสาร์ที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.        รายงานตัวและลงทะเบียน  

๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 



๓ 

 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน ระยะเวลา 

 ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.        พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ        
                                  เรื่อง การพัฒนาอัตลักษณ์ของ 
      ความเป็นครูคณิตศาสตร์  
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.         กิจกรรมสันทนาการ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.    “ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” 
       โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ               
                                   ศรีวาปี 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.          พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.     “ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” (ต่อ) 
       โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ           
                                   ศรีวาปี 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.     กิจกรรมสันทนาการ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น.     “สร้างพลังใจ เสริมพลังความเป็นครู” 
                 โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ   
                                    ภูโสภา 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     “สร้างพลังใจ เสริมพลังความเป็นครู”               
                                   (ต่อ) โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   
                                   จันทร์เพ็ญ  ภูโสภา 
วนัอาทิตยท์ี ่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.         รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    กิจกรรมสันทนาการ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.    “มารยาทสำหรับครูไทยในศตวรรษท่ี ๒๑” 
      โดย  อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.    พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    “มารยาทสำหรับครูไทยในศตวรรษท่ี ๒๑”  
                                  (ต่อ) โดย  อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
 



๔ 

 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน ระยะเวลา 

 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.          “การสื่อสารสำหรับครูไทยในศตวรรษท่ี  
                                    ๒๑” โดย  อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      “การสื่อสารสำหรับครูไทยในศตวรรษที่  
                                     ๒๑” (ต่อ) โดย  อาจารย์อนุสรณ์             
                                     ถูสินแก่น 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.        สรุปสะท้อนผลการอบรม  
                                     และพิธีปิดการอบรม 

๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 ๔.๓ ขัน้ประเมนิผลและสรปุ  
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรม 
   ๑) จัดทำเอกสารการประเมินกิจกรรม เกี่ยวกับประเด็นการจัด
กิจกรรมในแต่ละฝ่าย 
   ๒) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในแต่ละฝ่าย 
   ๓) จัดทำรายงานสรุปผลโครงการนำเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๕ รายงานผลการดำเนนิโครงการ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
๑๑. สถานภาพโครงการ 

๑๑.๑ ลกัษณะของโครงการ 
  (    ) ยังไม่ดำเนินการ    (    ) อยู่ระหว่างดำเนินการ    () ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว 
 ๑๑.๒ ความก้าวหนา้ในการดำเนนิโครงการ 

      ()  ๑. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิตในด้านความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะและมหาวิทยาลัย 

()  ๒. นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์       
เพ่ือเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพต่อไป 
  (   )  ต่ำกว่าเป้าหมาย                 () ตามเป้าหมาย                  (  ) สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

๑๒. สรปุผลการใชจ้า่ยในโครงการ 
งบประมาณบำรุงการศึกษาที่จัดสรรให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ประเภทงบรายได้ จำนวน ๒๓,๘๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

ลำดับ กิจกรรม
ดำเนนิงาน 

รายละเอยีดการใชจ้า่ย จำนวน 

๑. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เรื่องการพัฒนา           
อัตลักษณ์ของ
ความเป็นครู
คณิตศาสตร์ 

๑) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑๒ ชม. × ๖๐๐ บาท ๗,๒๐๐ 
๒) ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา) ๗๐ คน × ๕๐ บาท × ๒ มื้อ ๗,๐๐๐ 

๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) ๗๐ คน × ๒๐ บาท × ๔ มื้อ ๕,๖๐๐ 

๔) ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์) ๑๐ คน × ๑๕๐ บาท × ๒ มื้อ ๓,๐๐๐ 
๕) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์) ๑๐ คน × ๒๕ บาท × ๔ มื้อ ๑,๐๐๐ 

รวม ๒๓,๘๐๐ 
รวมงบประมาณทัง้สิน้ ๒๓,๘๐๐

บาท 
 
รวมเป็นเงิน   ๒๓,๘๐๐บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 

  ( ) ต่ำกว่าแผน                  ( ) ตามแผน                 ( ) มากกว่าแผน 
 

๑๓. สภาพปญัหาและอปุสรรค์ทีเ่กดิขึน้ของโครงการ 
- 

๑๔. แนวทางแก้ไขปญัหา 
 - 
๑๕. สรุป 

อัตลักษณ์ความเป็นครูคณิตศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความเป็น                      
นักคณิตศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ที่มีท้ังความรู้เชิงเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้อง แม่นยำ ความเป็นครูผู้มี                 
ความ สามารถในด้านการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ  และผู้ที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถ              
เป็นแบบอย่างของผู้อื่นได้ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในฐานะที่ทำหน้าที่ผลิตครู
คณิตศาสตร์จึงพัฒนาให้นักศึกษาทุกคนมีอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ โดยมีการปลูกฝังอัตลักษณ์
ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มของการเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

 



๖ 

 

จากการจัดทำกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครู
คณิตศาสตร์ ณ  ห้อง ๒๐๘  อาคาร ๑ ศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น  อัตถากร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของคณะ และมหาวิทยาลัย 
และได้ตระหนักถึงความสำคัญในอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ต่อไป ตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

รายงานการประเมินผล 
การจดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรือ่ง “การพฒันาอตัลกัษณข์องความเปน็ครคูณติศาสตร์” 
 

วันที ่๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  หอ้ง ๒๐๘ อาคาร ๑ ศาสตราจารย์พเิศษบุญถิน่ อตัถากร   

คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
 

ผลประเมนิผลโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร 
เรือ่ง การพฒันาอตัลกัษณข์องความเป็นครคูณติศาสตร์ 

 

จากการตอบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ความเป็นครูคณิตศาสตร์” ในวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน สรุปข้อผลได้ดังนี้ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้ 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   ระดับคะแนน  เท่ากับ ๕  

มีความพึงพอใจมาก            ระดับคะแนน  เท่ากับ ๔  

มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนน เท่ากับ ๓  

มีความพึงพอใจน้อย           ระดับคะแนน  เทา่กับ ๒  

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด   ระดับคะแนน เท่ากับ ๑  

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๓๒ : 

๑๑๑  

ค่าเฉลี่ยระดับ  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระดับ  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระดับ  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ มีความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระดับ  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  มีความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระดับ  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 

 



๘ 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 
๗๐ คน เป็นผู้หญิงจำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ และเป็นชายจำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๗๑ ดังตารางที่ ๑ 

ตารางที ่๑ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้ารับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
ความเป็นครูคณิตศาสตร์ 

เพศ ความถี ่ รอ้ยละ 

ผู้หญิง ๔๕ ๖๔.๒๙ 

ผู้ชาย ๒๕ ๓๕.๗๑ 

รวม ๗๐ ๑๐๐ 

 
รปูที ่๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

t45

t25

t0

t10

t20

t30

t40

t50

เพศ

แผนภมูแิสดงขอ้มลูเกีย่วกบัเพศของผูเ้ข้ารว่มโครงการ
การอบรมเชิงปฏบิตักิาร

เรื่อง การพัฒนาอตัลกัษณข์องความเปน็ครคูณติศาสตร์

หญิง ชาย



๙ 

 

ตารางที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความ
เป็นครูคณิตศาสตร์ต่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ประเมิน 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ความถี ่

X̅ S.D. ผล มากทีส่ดุ 
(๕ คะแนน) 

มาก 
(๔ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๓ คะแนน) 

นอ้ย 
(๒ คะแนน) 

นอ้ยทีสุ่ด 
(๑ คะแนน) 

ด้านวทิยากร 

  ๑. ความพร้อมของวิทยากร ๕๓ ๑๗     ๔.๗๖ ๐.๔๓ มากที่สุด 

  ๒. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

๔๖ ๒๓ ๑   ๔.๖๔ ๐.๕๑ มากที่สุด 

  ๓. ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ๔๘ ๒๐ ๒   ๔.๖๖ ๐.๕๓ มากที่สุด 

  ๔. การตอบคำถามของวิทยากร ๔๖ ๑๙ ๕   ๔.๕๙ ๐.๖๒ มากที่สุด 

ด้านการนำความรู้ไปใช ้

  ๑. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและ
นำไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

๔๓ ๒๖ ๑   ๔.๖๐ ๐.๕๒ มากที่สุด 

  ๒. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครู
คณิตศาสตร์ของตนเองได้ 

๔๗ ๒๓     ๔.๖๗ ๐.๔๗ มากที่สุด 

  ๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / 
ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และบุคคลอ่ืนได้ 

๔๐ ๒๔ ๖   ๔.๔๙ ๐.๖๕ มาก 

  ๔. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตใน                      
รั้วมหาวิทยาลัยได้ 

๔๘ ๒๐ ๒   ๔.๖๖ ๐.๕๓ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาอัตลักษณ์ของ               

ความเป็นครูคณิตศาสตร์”ในมีความพึงพอใจ 
ด้านวทิยากร ในประเด็นต่อไปนี้ ความพร้อมของวิทยากรในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

๔.๗๖ สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็นในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๔ ใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่ายในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๖ การตอบคำถามของวิทยากร
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔๕๙ 



๑๐ 

 

ด้านการนำความรู้ไปใช ้ในประเด็นมีความมั่นใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเองและนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๐ มีความม่ันใจ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูคณิตศาสตร์ของตนเองได้ในระดับมากที่สุด             
คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๗ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และบุคคลอ่ืนได้ใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๙ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยได้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๖ 
 

ขอ้เสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกับการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการพฒันาอตัลักษณข์องความเปน็ครู
คณติศาสตร ์

ความคิดเห็นของผู้อบรมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครู
คณิตศาสตร์โดยจำแนกเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 

ด้านสิง่ที่ประทบัใจ 
๑. ประทับใจวิทยากรและสถานที่ในการจัดค่ะ 
๒. การได้ความรู้ต่างๆได้รู้เพ่ิมมากขึ้น พ่ีๆ ดูแลดีมากค่ะ 
๓. พ่ีๆ ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา เบรกอร่อย วิทยากรได้รับความรู้ดีมาก สนุกมากๆ 
๔. การดูแลน้องๆของพ่ีๆคอยเทคแคร์น้องๆ เป็นอย่างดี 
๕. บราวนี่ โอวันติน เค้กกล้วยหอม อร่อยมากครับ 
๖. กิจกรรมความรู้ความอบอุ่นในครอบครัวคณิตศาสตร์ การดูแลจากพ่ีๆ เป็นอย่างดี 
๗. ประทับใจพี่ๆทุกคน 
๘. ประทับใจเกี่ยวกับพ่ีๆ ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี เอาใจใส่ 
๙. พ่ีๆ ปี ๒ และ ปี ๓ 
๑๐. ความอบอุ่นท่ีพ่ีๆ เพ่ือนมอบให้ 
๑๑. พ่ีในกิจกรรม 
๑๒. วิทยากร 
๑๓. พ่ีๆน่ารัก 
๑๔. ของกิน อาหาร 
๑๕. ของกิน 
๑๖. ประทับใจในเนื้อหาตั้งแต่วันแรก การได้ปฏิบัติจริง 
๑๗. พ่ีๆ อบอุ่นและน่ารักและคอยดูแลใส่ใจเป็นอย่างดี 
๑๘. พ่ีๆ ทุกคนดูแลน้องๆ เป็นอย่างดี 
๑๙. การสอนมารยาทต่างๆ การไหว้ เทคนิคการสอนให้เป็นครู 
๒๐. อาหารอร่อยมากๆ 



๑๑ 

 

๒๑. ทุกอย่าง 
๒๒. การเอาใจใส่ของพ่ีๆ 
๒๓. ความร่วมมือและสามัคคีของพ่ีและน้อง 
๒๔. ประทับใจพี่ๆ ขนมอร่อยค่ะ 
๒๕. พ่ีๆทุกคนดูแลน้องดีมากเลยค่ะ กิจกรรมมีความสนุกสนาน ของว่างอร่อยมากค่ะ 
๒๖. ประทับใจพี่ๆเพ่ือนๆทุกคน และได้ความรู้ประโยชน์จากค่ายนี้ 
๒๗. กิจกรรมบางช่วงมีง่วงนอนบ้าง แต่โดยรวมแล้วสนุกมากๆค่ะ บราวนี่อร่อยค่ะ 
๒๘. ชอบกิจกรรมที่ท่านวิทยากรได้เตรียมมาให้ล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเอง ปล. บราวนี่
อร่อยมากค่ะ 
๒๙. พ่ีๆทุกชั้นปีค่ะ 
๓๐. วิทยากรมีวิธีดึงความสนใจของผู้เข้าอบรม พี่ดูแลเป็นอย่างดี ขนมอร่อยมากค่ะ 
๓๑. ประทับใจบรรยากาศในการอบรม 
๓๒. ประทับใจพี่ๆในสาขา อาจารย์มีเทคนิคในการบรรยายที่ดี 
๓๓. กิจกรรมในแต่ละช่วงสนุก ไม่น่าเบื่อ 
๓๔. ขนมกับพี่ค่ะ 
๓๕. ประทับทุกอย่างเลยค่ะ ตอนแรกหนูยอมรับว่านึกว่าจะเบื่อแต่สนุกมากเลยค่ะ พี่ๆตลกสนุกสนาน
๓๖. ทุกคนค่ะ ได้รับความรู้เยอะมากๆด้วยค่ะ 
๓๗. ประทับใจพี่ๆทุกคน ขนมอร่อย 
๓๘. ขอบคุณพ่ีๆทุกคนที่คอยดูแลน้องๆ มาตลอดนะคะ 
๓๙. พ่ีๆน่ารักมากเลย 
๔๐. น้องๆทุกคนให้ความร่วมมือในการอบรม และประทับใจพี่ๆท่ีดูแลน้องๆทุกคน 
๔๑. โอวันตินหวานจัง บราวนีอ่ร่อย ขอแบบนี้อีกนะคะ 
๔๒. ความพร้อมของพ่ีๆและอาหารตอนเบรกอร่อยมากค่ะ แต่ข้าวไม่ค่อย 
๔๓. วิทยากรและการดูแลของพี่ๆ 
๔๔. ความรู้ในเนื้อหาที่วิทยากรนำมาสอน และความตั้งใจของพ่ีๆ 
๔๕. วิทยากรประทับใจมากๆค่ะ 
๔๖. อาหาร เบรก เยอะมากๆ 
๔๗. อาหาร ของว่าง อร่อยดี 
๔๘. ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆท่ีอาจจะยังไม่รู้และขอบคุณรุ่นพ่ีทุกคนที่ทำงานนี้จนสำเร็จครับ 
๔๙. ทุกคนมีความสามัคคีกัน สันทนาการสนุก 
๕๐. ประทับใจทุกกิจกรรม เพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆให้ความสนใจกับกิจกรรม 
๕๑. กิจกรรมทุกอย่าง เบรกอร่อย 



๑๒ 

 

สิง่ทีต่อ้งปรับปรงุ 
๑. เวลาเพิ่มอย่าห้ามแต่ผมหลาย 
๒. สันทนาการนานๆ ค่ะ อยากกินบราวนี่เยอะๆ 
๓. เปลี่ยนเค้กกล้วยหอมเป็นบราวนี่ 
๔. เนื้อหาไม่ควรเน้นตัวหนังสือเกินไป 
๕. อยากให้เล่นเกมมากๆ ค่ะจะได้ไม่ง่วง  
๖. เนื้อหามารยาทภาษายังกำกวม 
๗. ปริมาณของข้าวกล่อง 
๘. ถ่ายรูปหนูสวยๆหน่อยค่ะ 
๙. เนื้อหาบรรยายบางช่วงทำให้ง่วงนอน 
๑๐. ระยะเวลาจัด 
๑๑. หนาว 
๑๒. บางกิจกรรมยังไม่น่าสนใจพอ 
๑๓. บางช่วงง่วงนอน 
๑๔. เขาวงกรตยาวเกินไป ทำให้ไม่อยากเดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กำหนดการ 
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การพฒันาอตัลกัษณข์องความเป็นครคูณติศาสตร์ 

ระหวา่งวนัที ่๒๐ กรกฎาคม  ๒๔๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  หอ้ง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารยพ์ิเศษบญุถิน่  อตัถากร  คณะครศุาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
………………………………………………………………………………………………………… 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.  พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอัตลักษณ์ของ 
    ความเป็นครูคณิตศาสตร์  
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.  กิจกรรมสันทนาการ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  “ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” 
    โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  “ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” (ต่อ) 
    โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ศรีวาปี 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  กิจกรรมสันทนาการ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น.  “สร้างพลังใจ เสริมพลังความเป็นครู” 
    โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ  ภูโสภา 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  “สร้างพลังใจ เสริมพลังความเป็นครู” (ต่อ) 
    โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ  ภูโสภา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

กำหนดการ 
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การพฒันาอตัลกัษณข์องความเป็นครคูณติศาสตร์ 

ระหวา่งวนัที ่๒๑ กรกฎาคม  ๒๔๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  หอ้ง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารยพ์ิเศษบญุถิน่  อตัถากร  คณะครศุาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
………………………………………………………………………………………………………… 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  กิจกรรมสันทนาการ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  “มารยาทสำหรับครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑” 
    โดย  อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  “มารยาทสำหรับครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑” (ต่อ) 
    โดย  อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  “การสื่อสารสำหรับครูไทยในศตวรรษท่ี ๒๑”  
    โดย  อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  “การสื่อสารสำหรับครูไทยในศตวรรษท่ี ๒๑” (ต่อ) 
    โดย  อาจารย์อนุสรณ์  ถูสินแก่น 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   สรุปสะท้อนผลการอบรม และพิธีปิดการอบรม 
 
*หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง การพฒันาอตัลักษณ์ของความเปน็ครคูณติศาสตร์ 

ระหวา่งวนัที ่๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ณ  หอ้ง ๒๐๘   
อาคารศาสตราจารย์พเิศษบญุถิน่  อตัถากร  คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

 

คำอธบิาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๒ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๒ ตอน  

เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 

เพศ  (      )  หญิง      (      ) ชาย       

ตอนที ่๑ ระดบัความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตัิการ 

คำชีแ้จง โปรดทำเครือ่งหมาย        ลงในชอ่งทีต่รงกบัความพึงพอใจของทา่น 

ประเด็นความคิดเหน็ 
ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
 

นอ้ย
ทีสุ่ด 

ด้านวทิยากร 
๑. ความพร้อมของวิทยากร      

๒. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      
๓. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย      

๔. การตอบคำถามของวิทยากร      

ด้านการนำความรู้ไปใช ้
๑. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาบุคลิกภาพ                 
ของตนเองและนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

     

๒. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็น
ครูคณิตศาสตร์ของตนเองได้ 

     

๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และ
บุคคลอื่นได้ 

     

๔. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต                  
ในรั้วมหาวิทยาลัยได้ 

     

ตอนที ่๒ ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 
๑) สิ่งที่ประทับใจ 
............................................................................................................................. ................................................. 
๒) สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
............................................................................................................................................................. ................. 



 
 

ภาพบรรยากาศการดำเนนิโครงการ/กจิกรรมประกอบโครงการ 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 


