
 
 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ พัฒนาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรู้               
ดว้ยตนเองสูค่รคูณติศาสตร์มอือาชพียุค Education ๔.๐  ในศตวรรษที ่๒๑ 

กจิกรรม “คณติศาสตรส์ัมพนัธ์” 
 

 

 

 

ระหวา่งวนัที ่ ๒๒ เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
 

 

 

 

โดย สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 



 
 

คำนำ 
 

 ด้วยชุมนุมคณิตศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรประสานงานของนักศึกษาที่มีความรักและสนใจทาง
คณิตศาสตร์ และต้องการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ภายใต้ปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่ว่า “วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” 

เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองสู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐  ในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรม 
“คณิตศาสตร์สัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาขอการดำเนินกิจกรรม และ
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบ
ผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี      

 
 

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          ๒ 
๘. กลุ่มเป้าหมาย          ๒ 
๙.  ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ       ๒ 
๑๐. วธิีดำเนินการ         ๓ 
๑๑. สถานภาพโครงการ         ๔ 
๑๒. สรุปผลการใช้จ่ายในโครงการ          ๔ 
๑๓. สภาพปัญหาและอุปสรรค์ท่ีเกิดขึ้นของโครงการ      ๕ 
๑๔. แนวทางแก้ไขปัญหา         ๕ 
๑๕. สรุป          ๕ 

รายงานผลการประเมินโครงการ                ๗-๑๑ 
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 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองสู่ครู
คณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐  ในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรม “คณิตศาสตร์สัมพันธ์” 
๒. คณะ/หนว่ยงาน/สาขาวชิา เจ้าของโครงการ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์จีระนัน  เสนาจักร์  โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๑๑๖๙๘๒ 
๔. ระยะเวลาในการดำเนนิการ  ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
๕. สถานทีใ่นการดำเนินงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๖. หลกัการและเหตผุล 

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ คือ เวทีทางการศึกษาที่นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด เทคนิค

ในการถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการสร้างสัมพันธ์

อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่พัฒนาความคิดของผู้เรียน เหมาะสมกับผู้ที่มีทักษะ

กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ความคิดของผู้เรียนเหมาะสมกับผู้ที่มีทักษะกระบวนการทางความ

สร้างสรรค์ ช่วยให้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาอย่างมีระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์

ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ทำให้สามารถวางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น

จึงต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและใช้เวทีทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำไป

พัฒนาต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จากการที่จัดตั้งโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ สืบเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี โดยได้มีการจัดตั้ง

โครงการปีละ ๑ ครั้ง โดยในการจัดโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี ในปี ๒๕๖๓ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ดังกล่าว โดยมีนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๑๑ สถาบัน ได้แก่ 

 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

แบบฟอรม์รายงานการจัดกจิกรรม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

เลขท่ีหนังสือ………………………………….. 

เลขท่ีโครงการ……………………….……….. 

วัน/เดือน/ปี…………………………………… 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 



๒ 

 

๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 

๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์  

๑๐. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์  

๑๒. มหาวิทยาลัยนครพนม 

โดยโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากเหตุผล

ดังกล่าว การจัดงานครั้งนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้จัด

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

๗. วตัถปุระสงค์ 

๗.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดแนวคิด และสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์จาก 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ สถาบัน 

๗.๒ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ สถาบัน  

๗.๓ เพ่ือสืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่ม                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ สถาบัน 

๘. กลุ่มเปา้หมาย 
 ๘.๑  สถานะกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ๘.๒  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๙๒ คน รวมเป็นจำนวน ๙๗ คน  
 ๘.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๙.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ชือ่ตวัชีว้ดั**** หนว่ยนบั ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   ร้อยละ ๙๐ 
๒.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม ระดับ ๔.๑๐ 

 



๓ 

 

๑๐. วธิดีำเนนิการ 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 
๑ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

๔ ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  
๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
ถึง ๑ มนีาคม ๒๕๖๒๓ 

 

๔.๑ ขัน้เตรยีม  
   ๑) ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนิน 
งาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 
   ๒) กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการและกำหนดหน้าที่และแบ่งผู้รับผิด 
ชอบในแต่ละฝ่าย 
   ๓) ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าภาพจัดงาน 
   ๔) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
ในการทำกิจกรรม 
   ๕) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
   ๖) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

 

๔.๒ ขัน้จัดกจิกรรม  
วนั เสาร ์ที ่๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓ 
๐๔.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.    ออกเดินทางจากราชภัฏมหาสารคาม ถึง  
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     พิธีเปิด “คณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗” 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     กิจกรรมวิชาการสัมพันธ์ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.     กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
๑๗.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.     รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมราตรี 
                               คณิตศาสตร์สัมพันธ์ 
๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.     พิธปีิด 
๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.     เดินทางกลับที่พัก 
วนั อาทิตย ์ที ่ ๒๓  ก.พ. ๒๕๖๓ 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า 

๒๒-๒๓ กุมภาพนัธ ์
๒๕๖๓ 



๔ 

 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ศึกษาดูงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                              อุบลราชธานีกำหนด 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.    เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
                             โดยสวัสดิภาพ                      

 

๔.๓ ขัน้ประเมนิผลและสรปุ  
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรม 
   ๑) จัดทำเอกสารการประเมินกิจกรรม เกี่ยวกับประเด็นการจัดกิจกรรม
ในแต่ละฝ่าย 
   ๒) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในแต่ละฝ่าย 
   ๓) จัดทำรายงานสรุปผลโครงการนำเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

๕ รายงานผลการดำเนนิโครงการ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๑. สถานภาพโครงการ 
๑๑.๑ ลกัษณะของโครงการ 

  (    ) ยังไม่ดำเนินการ    (    ) อยู่ระหว่างดำเนินการ    () ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว 
 ๑๑.๒ ความก้าวหนา้ในการดำเนนิโครงการ 

      ()  นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดแนวคิด และสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ทางคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ 
สถาบัน 

()  นักศึกษาได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์จาก 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ สถาบัน 
()  ได้ร่วมสืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ สถาบัน  
(   )  ต่ำกว่าเป้าหมาย                 () ตามเป้าหมาย                  (   ) สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๒. สรปุผลการใชจ้า่ยในโครงการ 

งบประมาณบำรุงการศึกษาที่จัดสรรให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ ประเภทงบรายได้ จำนวน ๒๖,๔๕๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 



๕ 

 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใชจ้า่ย 
จำนวน 

เงนิ 
๑. โครงการ พฒันาทักษะ

การเรยีนรูแ้ละ
เสริมสรา้งประสบการณ์
การเรยีนรู ้              
ดว้ยตนเองสูค่รู
คณติศาสตร์มอือาชพี
ยุค Education ๔.๐  
ในศตวรรษที ่๒๑ 
กิจกรรม “คณิตศาสตร์
สมัพนัธ์” 

๑) ค่าพาหนะ ๙,๓๓๐ 

๒) เบี้ยเลี้ยงไปราชการ (๕ คน x ๒๔๐ บ. x ๒ วัน) + 
(๙๒ คน x ๘๐ บ. x ๒ วัน) 
* นักศึกษาทำประกันอุบัติเหตุรายปีเรียบร้อย   
 

๑๗,๑๒๐ 

รวม =๒๖,๔๕๐ 

รวมทัง้สิน้ 
๒๖,๔๕๐ 

บาท 
 
๑๓. สภาพปญัหาและอปุสรรค์ทีเ่กดิขึน้ของโครงการ 

๑) สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัยทำให้การเดินทางเกิดความล่าช้า 
๒) การประสานงานกับทางเจ้าภาพที่จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สัมพันธ์ 
๓) ใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมบางกิจกรรมนานเกินไป 

๑๔. แนวทางแก้ไขปญัหา 
 ในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สัมพันธ์ในครั้งต่อไป  ควรออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยให้เร็วกว่านี้ 
ควรมีการติดต่อประสานงานให้ได้ข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน  และที่สำคัญควรมีการเน้นย้ำในเรื่องของเวลาใน
การทำกิจกรรม ให้มีความกระชับและเหมาะสม  เพ่ือกิจกรรมจะได้สำเร็จด้วยดี 
๑๕. สรุป 

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ คือ เวทีทางการศึกษาซึ่งนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนร่วมโครงการเรียนรู้
แนวคิด เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาหลายทาคณิตศาสตร์ ร่วมถึงการ
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่พัฒนาความคิดของผู้เรียน เหมาะสมกับ
ผู้ที่มีทกัษะกระบวนการทางความสร้างสรรค์  ช่วยให้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาอย่างมีระบบ  
ระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่ารอบคอบ ทำให้สามารถวางแผน  
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้น จึงต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและใช้เวทีทางการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มภาคะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๑๒ สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัย



๖ 

 

ราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ และมหาวิทยาลัย
นครพนม 

จากการเข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์  ครั้งที่  ๑๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมี
ทั้งกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพิธี
บายศรี สู่ขวัญ ตุ้มโฮมเอ้ินขวัญ ผูกสัมพันธ์คณิตศาสตร์ การแสดงโชว์เปิดงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์                      
ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด  ถ่ายทอดแนวคิดและสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั้ง ๑๒ 
สถาบัน ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นการสืบสานและถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยทั้ง ๑๒ สถาบัน 



 
 

รายงานการประเมนิผล 
โครงการ พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างประสบการณก์ารเรียนรูด้ว้ยตนเอง                      

สูค่รคูณติศาสตรม์อือาชพียุค Education ๔.๐  ในศตวรรษที ่๒๑  
กจิกรรม “คณติศาสตร์สมัพนัธ”์ 

วันที ่๒๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 

 
โครงการ พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างประสบการณก์ารเรียนรูด้ว้ยตนเอง                      

สูค่รคูณติศาสตรม์อือาชพียุค Education ๔.๐  ในศตวรรษที ่๒๑  
กจิกรรม “คณติศาสตร์สมัพนัธ”์ 

จากการตอบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม “คณิตศาสตร์
สัมพันธ์”ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิน้ ๙๒  คน สรุปข้อผลได้ดังนี้ 

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 

ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง                  
สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม “คณิตศาสตร์สัมพันธ์” ทั้งหมด ๙๒ 
คน เป็นผู้หญิง จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๔ และเป็นชาย จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๕ 
ดังตารางที่ ๑ 



 
 

ตารางที ่๑ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรม “คณิตศาสตร์สัมพันธ์” 

เพศ ความถี ่ รอ้ยละ 

ผู้หญิง ๕๘ ๖๓.๐๔ 

ผู้ชาย ๓๔ ๓๖.๙๕ 

รวม ๙๒ ๑๐๐ 

 

 
รปูที ่๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑  
กิจกรรม “คณิตศาสตร์สัมพันธ์” 
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แผนภมูแิสดงขอ้มลูเกีย่วกบัเพศของผูเ้ข้ารว่มโครงการ
โครงการพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรู้

ด้วยตนเอง สู่ครูคณติศาสตรม์อือาชีพยคุ Education ๔.๐                           
ในศตวรรษที ่๒๑ กิจกรรม “คณติศาสตรส์มัพันธ์” 

หญิง ชาย



 
 

ตารางที ่๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 กิจกรรม “คณิตศาสตร์สัมพันธ์” แต่อหัวข้อต่าง ๆ ที่ประเมิน 

ประเด็นความคิดเหน็ 

ความถี ่

�̅� S.D. แปลผล มากที่สุด 
(๕ คะแนน) 

มาก 
(๔ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๓ คะแนน) 

น้อย 
(๒ คะแนน) 

น้อยที่สุด 
(๑ คะแนน) 

๑. ดา้นประชาสมัพนัธแ์ละการเขา้รว่ม 

๑.๑ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมชัดเจน 
ทั่วถึง 

๗๘ ๑๑ ๓     ๔.๘๒ ๐.๔๖ มากที่สุด 

๑.๒ ความสะดวกในการลงทะเบียน ๖๕ ๒๒ ๔ ๑   ๔.๖๔ ๐.๖๒ มากที่สุด 
๑.๓ การดำเนินงานเป็นระบบและมี
ขั้นตอนชัดเจน 

๖๙ ๑๘ ๕     ๔.๗๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 

๑.๔ รูปแบบของการจัดโครงการมี
ความเหมาะสม 

๗๑ ๑๔ ๖ ๑   ๔.๖๘ ๐.๖๔ มากที่สุด 

๒. ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อำนวยความสะดวก 
๒.๑ สถานที่เหมาะสมกับจำนวนและ

ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
๖๓ ๒๙       ๔.๖๘ ๐.๔๖ มากที่สุด 

๒.๒ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย 

๖๘ ๒๔       ๔.๗๔ ๐.๔๔ มากที่สุด 

๒.๓ วัสดุ/อุปกรณ์/อาหาร มีความพร้อม
และเหมาะสม 

๗๑ ๘ ๘ ๕   ๔.๕๘ ๐.๘๖ มากที่สุด 

๓. ดา้นกจิกรรมและเนือ้หาวชิาการ 

๓.๑ กิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ได้
ความรู้ 

๘๐ ๘ ๔     ๔.๘๓ ๐.๔๘ มากที่สุด 

๓.๒ กิจกรรมเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๗๙ ๙ ๓ ๑   ๔.๘๐ ๐.๕๔ มากที่สุด 

๓.๓ กิจกรรมเหมาะสมกับระยะเวลา ๗๔ ๑๔ ๓ ๑   ๔.๗๕ ๐.๕๖ มากที่สุด 

๔. ดา้นการใหบ้ริการ 

  ๔.๑ การบริการของคณะผู้จัดโครงการ ๘๑ ๘ ๓     ๔.๘๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
  ๔.๒ การอำนวยความสะดวกของผู้จัด
โครงการ 

๗๖ ๑๕ ๑     ๔.๘๒ ๐.๔๒ มากที่สุด 

 



 
 

 
 
 
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ มีความพึงพอใจ 

ด้านประชาสมัพนัธแ์ละการเขา้รว่ม ในประเด็นต่อไปนี้  
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมชัดเจน ทั่วถึงในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๘๒ 
ความสะดวกในการลงทะเบียนในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๔ 
การดำเนินงานเป็นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๐ 
รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๘ 

ด้านสถานทีแ่ละสิง่อำนวยความสะดวก ในประเด็นต่อไปนี้ 
สถานที่เหมาะสมกับจำนวนและระยะเวลาในการจัดโครงการในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๘ 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ๔.๗๔ 
วัสดุ/อุปกรณ์/อาหาร มีความพร้อมและเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๕๘ 

ด้านกจิกรรมและเนือ้หาวชิาการ ในประเด็นต่อไปนี้ 
กิจกรรมน่าสนใจ มีประโยชน์ได้ความรู้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๘๓ 
กิจกรรมเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๘๐ 
กิจกรรมเหมาะสมกับระยะเวลาในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๕ 

ด้านการใหบ้ริการ ในประเด็นต่อไปนี้ 
การบริการของคณะผู้จัดโครงการในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๘๕ 
การอำนวยความสะดวกของผู้จัดโครงการในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๘๒ 
 
ขอ้เสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกับโครงการพฒันาทักษะการเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งประสบการณ์การเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง สูค่รูคณิตศาสตรม์อือาชพียุค Education ๔.๐ ในศตวรรษที ่๒๑ กจิกรรม “คณิตศาสตรส์มัพนัธ”์ 
          ความคิดเห็นของผู้อบรมกับโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม “คณิตศาสตร์สัมพันธ์”  
โดยจำแนกเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 

ด้านสิง่ที่ประทบัใจ 
๑. ความดูแลเอาใจใส่ของเจ้าภาพผู้จัดโครงการ 
๒. ห้องน้ำสะอาด สะดวก และเพียงพอต่อการใช้งาน 
๓. พี่ ๆ ทีมสันทนาการ ให้ความสนุกได้ดีมาก 
๔. ได้ทำความรู้จักกับเพ่ือน ๆ ต่างมหาวิทยาลัย 
๕. ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี กับเพ่ือนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 



 
 

๖. อาหารอร่อยมาก เพียงพอสำหรับทุกคน 
๗. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ กับเพ่ือนมหาวิทยาลัยอื่น 
๘. การนำเสนอผลงานทางวิชาการมีความกระชับดี 
๙. ห้องรับรองนักแสดงเพียงพอ 
สิง่ทีต่อ้งปรับปรงุ 

 ๑. ทางเจ้าภาพควรประสานงานกันให้ดีมากกว่านี้ 
๒. สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดให้ไกลมากกว่านี้ 
๓. การไปทัศนศึกษาควรจัดเวลาให้นานกว่านี้ 
๔. สถานที่ในการลงทะเบียนไม่เอ้ืออานวย 
๕. มีการลงทะเบียนก่อนกาหนดการทาให้เกิดความวุ่นวายในช่วงแรก 
๖. ผู้เข้าร่วมมาไม่ตรงเวลาทาให้เกิดความล่าช้า 
๗. เอกสารลงทะเบียนมีข้อผิดพลาด 
๘. การสื่อสารไม่ตรงกัน 
๙. กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน เวลาในการไปทัศนศึกษาไม่เพียงพอ 
๑๐. กำหนดการมีการล่าช้า 
๑๑. ปี2-4 เดินทางกลับจากทัศนศึกษามาถึงมหาวิทยาลัยล่าช้า 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

กำหนดการ 
การพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างประสบการณก์ารเรยีนรู ้ดว้ยตนเองสูค่รูคณติศาสตร์มอือาชพี 

ยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษที ่๒๑ กจิกรรม “คณิตศาสตรส์ัมพันธ”์ 
ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 

…………………....................…………………………………………… 
วนั เสาร ์ที ่๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ 
๐๔.๓๐ – ๐๗.๓๐ น.    ออกเดินทางจากราชภัฏมหาสารคาม ถึง  
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     พิธีเปิด “คณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๗” 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     กิจกรรมวิชาการสัมพันธ์ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.     กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
๑๗.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.     รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมราตรี 
                               คณิตศาสตร์สัมพันธ์ 
๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.     พิธปีิด 
๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.     เดินทางกลับที่พัก 
วนั อาทิตย ์ที ่ ๒๓  ก.พ. ๒๕๖๓ 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ศึกษาดูงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                              อุบลราชธานีกำหนด 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.    เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
                             โดยสวัสดิภาพ                      

*หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 

ภาพบรรยากาศการดำเนนิโครงการ/กจิกรรมประกอบโครงการ 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


