
 
 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง การเตรยีมครูคณิตศาสตรด์า้นภาษาองักฤษสู่ประชาคมอาเซยีน 

 

 

 

ระหวา่งวนัที ่ ๓-๔ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ  หอ้ง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารยพ์เิศษบุญถิ่น อตัถากร 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

 

 

โดย สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 

 
 



 
 

คำนำ 
 

 ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรประสานงานของนักศึกษา 
ที่มีความรักและสนใจทางคณิตศาสตร์ และต้องการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ภายใต้ปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามที่ว่า “วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” 
เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมครู
คณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ  ห้อง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมคณิตศาสตร์               
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาขอการดำเนินกิจกรรม และ
ขอขอบคุณสมาชิกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ จนประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี      

 
 

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          ๔ 
๑๓. สภาพปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้นของโครงการ      ๕ 
๑๔. แนวทางแก้ไขปัญหา         ๕ 
๑๕. สรุป          ๕ 

รายงานผลการประเมินโครงการ                ๗-๑๐ 
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 การเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ                      
สู่ประชาคมอาเซียน 
๒. คณะ/หนว่ยงาน/สาขาวชิา เจ้าของโครงการ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  จันทร์ศิลา  โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๑๗๒๙๑๘ 
๔. ระยะเวลาในการดำเนนิการ  ๓-๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
๕. สถานทีใ่นการดำเนินงาน  ห้อง ๒๐๘ อาคาร ๑ ศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๖. หลกัการและเหตผุล 

คณะครุศาสตร์มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพครูให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีมาตรฐานระดับสากล 
ในขณะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนการเตรียมบัณฑิตครูเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มประเทศอาเซียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ซึ่งถือเป็นภาษาสากล นักศึกษาจึงควรได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นครู
คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน   

๗. วตัถปุระสงค์ 

๗.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความพร้อมทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นครูที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียน 

๗.๒ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยภาษาสากล 
(ภาษาอังกฤษ) 

๗.๓ เพ่ือนำความรู้/ทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

แบบฟอรม์รายงานการจัดกจิกรรม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

เลขท่ีหนังสือ………………………………….. 

เลขท่ีโครงการ……………………….……….. 

วัน/เดือน/ปี…………………………………… 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่  ๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 



๒ 

 

๘. กลุ่มเปา้หมาย 
 ๘.๑  สถานะกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ๘.๒  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๖๕ คน รวมเป็นจำนวน ๗๐ คน  
 ๘.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๙.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ชือ่ตวัชี้วดั**** หนว่ยนบั ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

๑. แนวทางในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

เรื่อง ๑ 

๒. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม คน ๗๐ 

๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรม 

ร้อยละ  ๘๕ 

 
๑๐. วธิดีำเนนิการ 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

๑ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๔ ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 

๔.๑ ขัน้เตรยีม  
   ๑) ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนิน 
งาน เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 
   ๒) กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการและกำหนดหน้าที่และแบ่งผู้รับผิด 
ชอบในแต่ละฝ่าย 
   ๓) ติดต่อ ประสานงานกับวิทยากร 
   ๔) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ใน
การทำกิจกรรม 
   ๕) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
๔.๒ ขัน้จัดกจิกรรม  
วนัเสาร์ที ่๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร  

๓-๔ สงิหาคม 
๒๕๖๒ 



๓ 

 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโดยคณบดีคณะครุศาสตร์  หรือผู้แทน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม Part of Speech 
                               โดย รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมสันทนาการ 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรม  Basic English Grammar 
                      โดย รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมสันทนาการ 
วนัอาทิตยท์ี ่๔ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม Skills –General Mathematics 
                      โดย รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมสันทนาการ 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรม Skills-General Mathematics (ต่อ)  
                      โดย รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. สรุป สะท้อนผลการอบรมปฏิบัติการ  
                               และพิธีปิดการอบรม 

 

๔.๓ ขัน้ประเมนิผลและสรปุ  
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรม 
   ๑) จัดทำเอกสารการประเมินกิจกรรม เกี่ยวกับประเด็นการจัดกิจกรรมใน
แต่ละฝ่าย 
   ๒) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในแต่ละฝ่าย 
   ๓) จัดทำรายงานสรุปผลโครงการนำเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สงิหาคม ๒๕๖๒ 

๕ รายงานผลการดำเนนิโครงการ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๑๑. สถานภาพโครงการ 
๑๑.๑ ลกัษณะของโครงการ 

  (    ) ยังไม่ดำเนินการ    (    ) อยู่ระหว่างดำเนินการ    () ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว 
 ๑๑.๒ ความก้าวหนา้ในการดำเนนิโครงการ 

      ()  นักศึกษาได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษอังกฤษ 

()  นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาสากล   
       (ภาษาอังกฤษ) 
()  นักศึกษาสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้อง 

       กับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

  (   )  ต่ำกว่าเป้าหมาย                 () ตามเป้าหมาย                  (   ) สูงกว่าเป้าหมาย 
 
๑๒. สรปุผลการใชจ้า่ยในโครงการ 

งบประมาณบำรุงการศึกษาที่จัดสรรให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ประเภทงบรายได้ จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

ลำดับ 
กิจกรรม

ดำเนนิงาน 
รายละเอยีดการใชจ้า่ย จำนวน 

เงนิ 

๑. การอบรมเชงิ
ปฏบิตัิการ เรือ่ง 
การเตรียมครู
คณติศาสตร ์          
ด้านภาษาองักฤษ 
สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

๑) ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน ๑๒ ชม. x  ๑,๒๐๐ บาท ๑๔,๔๐๐ 

๒) ค่าอาหารกลางวัน(นักศึกษา)  ๗๐ คน x  ๕๐  บาท  x  ๒ มื้อ   ๗,๐๐๐ 
๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(นักศึกษา)  ๗๐ คน x  ๒๐  บาท  x  ๔ 
มื้อ   

๕,๖๐๐ 

๔) ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์)  ๕ คน x ๑๕๐ บาท  x  ๒ มื้อ   ๑,๕๐๐ 

๕) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์)  ๕ คน x  ๒๕  บาท  x  ๔ มื้อ   ๕๐๐ 

  

รวม =๒๙,๐๐๐  

รวมทัง้สิน้ 
๒๙,๐๐๐ 

บาท 
 

 
 
 



๕ 

 

๑๓. สภาพปญัหาและอปุสรรค์ทีเ่กดิขึน้ของโครงการ 
- 

๑๔. แนวทางแก้ไขปญัหา 
 - 
๑๕. สรุป 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในฐานะที่ทำหน้าที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ได้มีการ
พัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาฯให้มีความพร้อมในการออกไปเป็นครูของประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะและเทคนิคต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกิดทักษะ 
และเชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของประเทศให้ได้คุณภาพ  ซึ่งแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมดังกล่าว คือ  การพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  ซึ่งการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ทักษะในด้านภาษาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นครูที่มีคุณภาพในอนาคตได้   

จากการจัดทำกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ              
สู่ประชาคมอาเซียน ณ  ห้อง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษอังกฤษ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นภาษาสากล  
(ภาษาอังกฤษ) และสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไปซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมนิผล 
การจดัโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร 

เรือ่ง “ การเตรียมครคูณติศาสตรด์้านภาษาองักฤษสูป่ระชาคมอาเซยีน” 
 

วันที ่๓ - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  หอ้ง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารยพ์ิเศษบญุถิน่ อตัถากร 

คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
 

ผลประเมนิผลโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร 
เรือ่ง การเตรยีมครคูณติศาสตรด์า้นภาษาองักฤษสูป่ระชาคมอาเซียน 

 

จากการตอบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ คน สรุปข้อผลได้
ดังนี้ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้ 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   ระดับคะแนน  เท่ากับ ๕  
มีความพึงพอใจมาก           ระดับคะแนน เท่ากับ ๔  
มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนน  เท่ากับ ๓  
มีความพึงพอใจน้อย       ระดับคะแนน เท่ากับ 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 

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งหมด ๕๘ คน เป็นผู้หญิง จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๒ และเป็นชาย จำนวน ๒๐ คน            
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘ ดังตารางที่ ๑ 



 
 

ตารางที ่๑ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมครู
คณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

 

เพศ ความถี ่ รอ้ยละ 

ผู้หญิง ๓๘ ๖๕.๕๒ 

ผู้ชาย ๒๐ ๓๔.๔๘ 

รวม ๕๘ ๑๐๐ 

 

 
รปูที ่๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 
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แผนภมูแิสดงขอ้มลูเกีย่วกบัเพศของผูเ้ข้ารว่มโครงการ
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เรื่อง การเตรยีมครคูณติศาสตรด์า้นภาษาองักฤษสูป่ระชาคมอาเซยีน

หญิง ชาย



 
 

ตารางที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมครูคณิตศาสตร์ 
ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนต่อหัวข้อต่างๆ ที่ประเมิน 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ความถี ่

𝐗 S.D. ผล มากที่สุด 
(๕ คะแนน) 

มาก 
(๔ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๓ คะแนน) 

น้อย 
(๒ คะแนน) 

น้อยที่สุด 
(๑ คะแนน) 

ด้านวทิยากร 

  ๑. ความพร้อมของวิทยากร ๔๔ ๑๔       ๔.๗๖ ๐.๔๓ มากที่สุด 

  ๒. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

๓๕ ๒๒ ๑     ๔.๕๙ ๐.๕๓ มากที่สุด 

  ๓. ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ๓๔ ๒๓ ๑     ๔.๕๗ ๐.๕๓ มากที่สุด 

  ๔. การตอบคำถามของวิทยากร ๓๐ ๒๕ ๓     ๔.๔๗ ๐.๕๙ มาก 

ด้านการนำความรู้ไปใช ้

  ๑. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้
ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๒ ๒๔ ๑๑ ๑   ๔.๑๖ ๐.๗๘ มาก 

  ๒. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้
ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และนำไปใช้ในการเรียนครู 

๒๖ ๒๖ ๖     ๔.๓๔ ๐.๖๖ มาก 

  ๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และบุคคลอ่ืนได้ 

๑๖ ๓๐ ๙ ๓   ๔.๐๒ ๐.๘๐ มาก 

  ๔. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

๒๓ ๒๘ ๗     ๔.๒๘ ๐.๖๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษ
สู่ประชาคมอาเซียนมีความพึงพอใจ 

ด้านวทิยากร ในประเด็นต่อไปนี้ ความพร้อมของวิทยากรในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
๔.๗๖ สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็นในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๕๙                
ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่ายในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๕๗ การตอบคำถามของ
วิทยากรในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๗ 

 
 



 
 

ด้านการนำความรู้ไปใช ้ในประเด็นมีความมั่นใจสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๖ มีความม่ันใจสามารถ
นำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำไปใช้ในการเรียนครูคณิตศาสตร์ในอนาคต
ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๓๔ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และ
บุคคลอื่นได้ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๐๒ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตได้ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๒๘ 
 
ขอ้เสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกับโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรือ่ง การเตรยีมครคูณติศาสตร์ดา้น
ภาษาองักฤษสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ความคิดเห็นของผู้อบรมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนโดยจำแนกเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 

 
ด้านสิง่ที่ประทบัใจ 
๑. พี่ปี ๓ และ พ่ีปี ๒ ทุกคน น่ารักมาก และคอยดูแลน้องๆ ขอบคุณพ่ีๆทุกคนนะคะ 
๒. อาหารอร่อยมาก พ่ีๆ น่ารักวิทยากรให้ความรู้ได้ชัดเจน 
๓. อาหารอร่อย พ่ีๆ ดูแลดีมาก 
๔. ประทับใจในการถามตอบ ทำกิจกรรม 
๕. เบรกอร่อยมากค่ะ ข้าวก็อร่อย พี่ๆ น่ารัก 
๖. ของว่างอร่อยมากค่ะ อาหารก็อร่อยแถมจัดมาในกล่องน่ารักมากๆ เลยค่ะ 
๗. วิทยากรสามารถอธิบายได้เข้าใจ สนุกสนาน พ่ีๆ ช่วยเหลือตลอด/ดูแล และมีของรางวัลมาให้ด้วย 
๘. วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ตรงประเด็น และสนุก 
๙. อาจารย์ใจดีค่ะ อธิบายเข้าใจ พี่ๆ ช่วยดูแลดีมาก สนุกด้วย เบรกกับข้าวอร่อยค่ะ 
๑๐. พี่ๆ ปี ๒ ดูแลอย่างดี ขอบคุณค่ะ    
๑๑. อาจารย์ใจดี สอนเข้าใจทำให้รู้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
๑๒. อาหารอร่อย 
๑๓. เบรกดีมากๆ ค่ะ 
๑๔. อาหารอร่อยมากอยากให้มีตลอดไป 
๑๕. วิทยากรสอนสนุก พี่ๆ ดูแลดี ขนมอร่อย 
๑๖. ของรางวัล 
๑๗. พี่ๆ ตั้งใจจัดงานและดูแลดีมาก คุณแม่สอนดีและเข้าใจ ได้ความรู้เพ่ิมข้ึนมาก 
๑๘. คุณแม่สมทรงน่ารัก ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมาก 
๑๙. อาหารอร่อยมาก 



 
 

๒๐. พี่ๆน่ารักการจัดงานน่าสนใจมาก 
๒๑. ประทับใจทุกอย่างในการอบรมครั้งนี้ 
๒๒. ขนมอร่อยมากๆ ครับ 
๒๓. ประทับใจพิธีกรและวิทยากรมากมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี 
๒๔. อาหารฟรีครับ 
๒๕. แอร์เย็นมาก 
๒๖. อาหารอร่อยมากครับ 
๒๗. อาหารอร่อย พี่ๆ ดูแลดีมาก 
๒๘. วิทยากรสร้างความน่าตื่นเต้นได้ตลอด 
สิง่ทีต่อ้งปรับปรงุ 

 ๑. อาหารอยากให้มีรสจัดมากกว่านี้ 
๒. เวลานัดเช้าเกินไป  
๓. ควรมีชีทการสอน 
๔. เบรกขนมไม่อร่อยเท่าไร 
๕. ขอเพ่ิมไม่ได้ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กำหนดการ 
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การเตรียมครูคณติศาสตรด์า้นภาษาองักฤษสู่ประชาคมอาเซยีน 

ระหวา่งวนัที ่๓ – ๔  สงิหาคม  ๒๔๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ  หอ้ง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารยพ์ิเศษบญุถิน่  อตัถากร  คณะครศุาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
*********************************************************************** 

วนัเสาร์ที ่๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโดยคณบดีคณะครุศาสตร์  หรือผู้แทน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  กิจกรรม Part of Speech 

โดย รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.   กิจกรรมสันทนาการ 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  กิจกรรม  Basic English Grammar 
                       โดย รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  กิจกรรมสันทนาการ 
 
วนัอาทิตยท์ี ่๔ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  กิจกรรม Skills –General Mathematics 
                       โดย รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  กิจกรรมสันทนาการ 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  กิจกรรม Skills-General Mathematics (ต่อ)  
                       โดย รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  สรุป สะท้อนผลการอบรมปฏิบัติการ และพิธีปิดการอบรม 
 
*หมายเหต ุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 



 
 

แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง การเตรยีมครูคณติศาสตร์ดา้นภาษาองักฤษสูป่ระชาคมอาเซยีน 

ระหวา่งวนัที ่๓-๔ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
 

คำอธบิาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๒ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๒ ตอน  
เพ่ือให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
เพศ       (     ) หญิง    (     )  ชาย       
ตอนที ่๑  ระดบัความพงึพอใจตอ่การเขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตัิการ 
คำชีแ้จง โปรดทำเครือ่งหมาย           ลงในชอ่งที่ตรงกบัความพึงพอใจของทา่น 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุ่ด 

ด้านวทิยากร 

๑. ความพร้อมของวิทยากร      

๒. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      

๓. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย      

๔. การตอบคำถามของวิทยากร      

ด้านการนำความรู้ไปใช ้

๑. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 

     

๒. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับไปพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และนำไปใช้ในการเรียนครูคณิตศาสตร์ใน
อนาคต 

     

๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และ
บุคคลอื่นได้ 

     

๔. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้      

ตอนที ่๒ ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 
๑) สิ่งที่ประทับใจ 

............................................................................................................................. ................................................. 

๒) สิ่งที่ต้องปรับปรุง 

..............................................................................................................................................................................   



 
 

ภาพบรรยากาศการดำเนนิโครงการ/กจิกรรมประกอบโครงการ 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


