
 
 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ 

โครงการ พัฒนาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณก์ารเรยีนรูด้้วย
ตนเองสูค่รคูณติศาสตร์มอือาชพียคุ Education ๔.๐ ในศตวรรษที ่๒๑ 

กจิกรรม “ถอดบทเรยีนความเปน็คร”ู 
 

 

 

 

ระหวา่งวนัที ่ ๓๐ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ  โรงแรมสยามธาราพาเลซ และ 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

 

 

 

โดย สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 



 
 

คำนำ 
 

 ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรประสานงานของนักศึกษา 
ที่มีความรักและสนใจทางคณิตศาสตร์ และต้องการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ภายใต้ปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามที่ว่า “วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” 
เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการ โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองสู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กิจกรรม “ถอดบทเรียนความเป็นครู” ณ  โรงแรมสยามธาราพาเลซ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาขอการดำเนินกิจกรรม และ
ขอขอบคุณสมาชิกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ 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                ๖-๑๐ 
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 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองสู่ครู
คณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม “ถอดบทเรียนความเป็นครู” 
๒. คณะ/หนว่ยงาน/สาขาวชิา เจ้าของโครงการ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์จีระนัน  เสนาจักร์  โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๑๑๖๙๘๒ 
๔. ระยะเวลาในการดำเนนิการ  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
๕. สถานทีใ่นการดำเนินงาน  โรงแรมสยามธาราพาเลซ และคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๖. หลกัการและเหตผุล 

คณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา            
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ            
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั่วไป คณะครุศาสตร์ จึงเห็นสมควรกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตของ                 
คณะครุศาสตร์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของคณะ คือ EDU MODEL และอัตลักษณ์ของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ “บัณฑิตครูชั้นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำพัฒนาสังคม” สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองสู่ครูคณิตศาสตร์
มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๗. วตัถปุระสงค์ 

๗.๑ เพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตในด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมและสร้างมาตรฐาน

คุณภาพบัณฑิตของคณะและมหาวิทยาลัย 

๗.๒ เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง                                     
พร้อมทั้งส่งเสริม  ความตระหนักในคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอด/บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

แบบฟอรม์รายงานการจัดกจิกรรม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

เลขท่ีหนังสือ………………………………….. 

เลขท่ีโครงการ……………………….……….. 

วัน/เดือน/ปี…………………………………… 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 



๒ 

 

๗.๓ เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้กับการบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๘. กลุ่มเปา้หมาย 
 ๘.๑  สถานะกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ๘.๒  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๑ คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๙๙ คน รวมเป็นจำนวน ๒๑๐ คน  
 ๘.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๙.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ชือ่ตวัชีว้ดั**** หนว่ยนบั ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั 

๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   ร้อยละ ๙๐ 

๒.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม ระดับ ๔.๐๐ 
 
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) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ใน
การทำกิจกรรม 
   ๕) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 

๔.๒ ขัน้จัดกจิกรรม  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิด กิจกรรม “ถอดบทเรียนความเป็นครู”                
                                ภาคเช้า  

๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๒ 



๓ 

 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  กิจกรรม “เรื่องเล่า วันวานที่พากเพียร  
                               สูว่นัเกษียณที่ภาคภูมิ” 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี จันทร์ศิลา 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.  กิจกรรม “เรื่องเล่า วันวานที่พากเพียร                    
                               สูว่นัเกษียณที่ภาคภูมิ” 
                               โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมพล ศรีธัญรัตน์  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  กิจกรรม “สำนึกรักพระคุณครู” 
                               ดำเนินการ โดย อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์  
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  ถอดบทเรียนความเป็นครูจากประสบการณ์  
                               อาจารย์ผู้เกษียณ 
                               ดำเนินการ โดย อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์  
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.   ลงทะเบียน “คณิตมุทิตาจิต”  
                               ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ  
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๙ น.  ถ่ายรูปรวม บันทึกภาพ  
๑๘.๐๙ - ๑๔.๐๐ น.  บายศรีสู่ขวัญ  
๑๙.๐๐ - ๑๙.๐๙ น. การแสดงรําบายศรี  
๑๙.๐๙ - ๑๔.๓๐ น. พิธีกล่าวเปิดงาน และ กล่าวมุทิตาจิต  
                                โดย ผ.ศ.ว่าที่ ร.ท. ดร. ณัฏฐชัย จันทชุม  
                                คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น. ตัวแทนนักศึกษากล่าวคํามุทิตาจิต  
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕ น. ชมวีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ  
๑๔.๕๕ - ๒๐.๒๕ น. นักศึกษาและศิษย์เก่าแสดงมุทิตาจิต  
                               (ขอขมาอาจารย์ผู้เกษียณ)  
๒๐.๒๕ - ๒๐.๓๕ น. พิธี “จุดเทียนร้อยรักด้วยดวงใจ”  
๒๐.๓๕ - ๒๑.00 น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า และ 
                                นกัศึกษามอบของที่ระลึก  
๒๑.๐๐ - ๒๑.๕๐ น. การแสดงดนตรีสด  
๒๑.๕๐ - ๒๒.๐๐ น. พิธีปิด 



๔ 

 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

 

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

กันยายน ๒๕๖๒ 

๕ รายงานผลการดำเนนิโครงการ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๑. สถานภาพโครงการ 
๑๑.๑ ลกัษณะของโครงการ 

  (    ) ยังไม่ดำเนินการ    (    ) อยู่ระหว่างดำเนินการ    () ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว 
 ๑๑.๒ ความก้าวหนา้ในการดำเนนิโครงการ 

      ()  นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของแต่ละบุคคล 

()  นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในเรื่องวิชาการ ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน 
()  นักศึกษามีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากอาจารย์ สู่นักศึกษา และจากรุ่นพ่ี           
สู่รุ่นน้อง  ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  
(   )  ต่ำกว่าเป้าหมาย                 () ตามเป้าหมาย                  (   ) สูงกว่าเป้าหมาย 

๑๒. สรปุผลการใชจ้า่ยในโครงการ 

งบประมาณบำรุงการศึกษาที่จัดสรรให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ประเภทงบรายได้ จำนวน ๒๐,๑๑๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใชจ้า่ย 
จำนวน 

เงนิ 

๑. โครงการ พฒันาทักษะ
การเรยีนรูแ้ละ
เสริมสรา้งประสบการณ์
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองสู่
ครคูณติศาสตร์มอื
อาชีพยคุ Education 
๔.๐ ในศตวรรษที ่๒๑ 

๑) ค่าอาหารกลางวัน(นักศึกษา)  ๑๙๙ คน x  ๕๐  บาท  x  ๑ มื้อ   ๙,๙๕๐ 

๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(นักศึกษา)  ๑๙๙ คน x  ๒๐  บาท     
    x  ๒ มื้อ   

๗,๙๖๐ 

๓) ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์)  ๑๑ คน x ๑๕๐ บาท  x  ๑ มื้อ   ๑,๖๕๐ 

๔) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์)  ๑๑ คน x  ๒๕  บาท              
    x  ๒ มื้อ   

๕๕๐ 

  



๕ 

 

ลำดับ กิจกรรมดำเนนิงาน รายละเอยีดการใชจ้า่ย 
จำนวน 

เงนิ 
กิจกรรม “ถอดบทเรยีน
ความเป็นครู” 

รวม =๒๐,๑๑๐ 

รวมทัง้สิน้ 
๒๐,๑๑๐ 

บาท 
 
๑๓. สภาพปญัหาและอปุสรรค์ทีเ่กดิขึน้ของโครงการ 

๑) สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย 
๒) สภาพอากาศไม่เอ้ืออำนวยในการจัดกิจกรรม 

๑๔. แนวทางแก้ไขปญัหา 
 ๑) ควรจัดกิจกรรมอยู่สถานที่ที่ใกล้กับมหาวิทยาลัย 
 ๒) ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้า 
๑๕. สรุป 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในฐานะที่ทำหน้าที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ได้มีการ
พัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาฯ ให้มีความพร้อมในการออกไปเป็นครูคณิตศาสตร์ ที่มีทั้งความรู้เชิงเนื้อหาวิชา
อย่างถูกต้อง แม่นยำ ความเป็นครูผู้มีความสามารถในด้านการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ  และผู้ที่มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถเป็นแบบอย่างของผู้อ่ืนได้ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในฐานะท่ีทำหน้าที่ผลิต
ครูคณิตศาสตร์จึงพัฒนาให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ในเนื้อหาวิชา มีความสามารถในการสอน เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับการเป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพในอนาคตได้   

จากการจัดทำกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง                   
สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม “ถอดบทเรียนความเป็นครู”             
ณ  โรงแรมสยามธาราพาเลซ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทำให้นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของ
แต่ละบุคคล สามารถสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในเรื่องวิชาการ ทักษะการจัดการเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม ภายในสถาบัน และระหว่างสถาบัน และมีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากอาจารย์                     
สู่นักศึกษา และจากรุ่นพ่ี สู่รุ่นน้อง  ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม                  
เพ่ือเป็นครูคณิตศาสตร์ที่ดี และมีคุณภาพต่อไป ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 



 
 

รายงานการประเมนิผล 
โครงการ พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างประสบการณก์ารเรียนรูด้ว้ยตนเอง                   

สูค่รคูณติศาสตรม์อือาชพียุค Education ๔.๐ ในศตวรรษที ่๒๑  
กจิกรรม “ถอดบทเรียนความเปน็คร”ู 

วันที ่๓๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ณ  โรงแรมสยามธาราพาเลซ และ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

 
ผลประเมนิผลโครงการ พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างประสบการณก์ารเรยีนรู้        ด้วย

ตนเอง สูค่รูคณติศาสตรม์อือาชพียคุ Education ๔.๐ ในศตวรรษที ่๒๑  
กจิกรรม “ถอดบทเรียนความเปน็คร”ู 

จากการตอบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม “ถอดบทเรียน
ความเป็นครู”แในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ 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  

ค่าเฉลี่ยระดบั  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 “ถอดบทเรียนความเป็นครู”
ทั้งหมด ๑๒๕ คน เป็นผู้หญิง จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔ และเป็นชาย จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๖ ดังตารางที่ ๑ 



 
 

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

เพศ ความถี ่ รอ้ยละ 

ผู้หญิง ๘๐ ๖๔ 

ผู้ชาย ๔๕ ๓๖ 

รวม ๑๒๕ ๑๐๐ 

 

 
รปูที ่๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การ

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

ด้วยตนเอง สู่ครูคณติศาสตรม์อือาชีพยคุ Education ๔.๐                           
ในศตวรรษที ่๒๑ กิจกรรม “ถอดบทเรยีนความเปน็คร”ู

หญิง ชาย



 
 

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

ประเด็นความคิดเหน็ 

ความถี ่

𝐗 S.D. ผล มากที่สุด 
(๕ คะแนน) 

มาก 
(๔ คะแนน) 

ปานกลาง 
(๓ คะแนน) 

น้อย 
(๒ คะแนน) 

น้อยที่สุด 
(๑ คะแนน) 

๑. พิธีการมุทิตาจิต เหมาะสมมีเกียรติ 
ภาคภูมิของความเป็นครู 

๑๐๖ ๑๙    ๔.๘๕ ๐.๓๖ มากที่สุด 

๒. ความเหมาะสมของสถานที่ แสง สี 
เสียงและเวที 

๗๗ ๔๔ ๔   ๔.๕๘ ๐.๕๕ มากที่สุด 

๓. การบริหารจัดการ ความสะดวกและ
ความปลอดภัย 

๕๑ ๔๐ ๓๒ ๒  ๔.๑๒ ๐.๘๔ มาก 

๔. เนื้อหาสาระข้ันตอน ประวัติให้ผู้เกษียณ ๙๒ ๓๑ ๒   ๔.๗๒ ๐.๔๘ มากที่สุด 

๕. ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ความเพียงพอ ๕๕ ๕๓ ๑๕ ๒  ๔.๒๙ ๐.๗๔ มาก 

๖. การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ๗๐ ๔๖ ๙   ๔.๔๙ ๐.๖๓ มาก 

๗. ด้านเวลาการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

๖๕ ๕๕ ๕   ๔.๔๘ ๐.๕๗ มาก 

๘. การเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดงานเพียงพอ ๕๙ ๕๓ ๑๓   ๔.๓๗ ๐.๖๖ มาก 

๙. การประชาสัมพันธ์และสร้างความ
ตระหนักการร่วมงาน 

๘๕ ๓๖ ๔   ๔.๖๕ ๐.๕๔ มากที่สุด 

๑๐. ความเหมาะสมของการจัดงาน
โดยรวม 

๗๖ ๔๕ ๔   ๔.๕๘ ๐.๕๖ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้                
ด้วยตนเอง สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม “ถอดบทเรียนความ
เป็นครู” มีความพึงพอใจในประเด็นพิธีการมุทิตาจิต เหมาะสมมีเกียรติ ภาคภูมิของความเป็นครู ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๘๕ ความเหมาะสมของสถานที่ แสง สี เสียงและเวที ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๕๘ การบริหารจัดการ ความสะดวกและความปลอดภัย ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๑๒ เนื้อหาสาระขั้นตอน ประวัติให้ผู้เกษียณ ในระดับมากท่ีสุด             
คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๗๒ ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ความเพียงพอ ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๒๙ การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก



 
 

เท่ากับ ๔.๔๙ ด้านเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 
๔.๔๘ การเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดงานเพียงพอ ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๓๗                 
การประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักการร่วมงาน ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 
๔.๖๕ ความเหมาะสมของการจัดงานโดยรวม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ ๔.๕๘ 
ขอ้เสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกับโครงการพฒันาทักษะการเรียนรูแ้ละเสริมสรา้งประสบการณ์การเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง สูค่รูคณิตศาสตรม์อือาชพียุค Education ๔.๐ ในศตวรรษที ่๒๑                           กจิกรรม 
“ถอดบทเรยีนความเปน็ครู” 
          ความคิดเห็นของผู้อบรมกับโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรม “ถอดบทเรียนความ
เป็นครู” โดยจำแนกเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 

ด้านสิง่ที่ประทบัใจ 
๑. ประทับใจวิดีโอประวัติผู้เกษียณ 
๒. พ่ีๆ ปี ๓ ให้การต้อนรับดีมาก วักซุ้มถ่ายรูปได้น่ารักมากค่ะ 
๓. ชื่นชอบประวัติผู้เกษียณมาก ๆ ค่ะ 
๔. ได้พบปะกับรุ่นพ่ีปีสูง 
๕. อาหาร , VDO ประวัติผู้เกษียณ 
๖. วิดีโอซึ้งมาก 
๗. พิธีต่าง ๆ ดีมาก 
๘. สถานที่สวยงาม ,พิธีต่าง ๆ เป็นที่ประทับใจ 
๙. บรรยากาศสนุก 
๑๐. วิดีโองดงามมาก 
๑๑. บรรยากาศโดยรวมในงาน 
๑๒. ประทับใจทุกกิจกรรม เช่น เทียนเล่มน้อย 
๑๓. อาหารอร่อยมาก บรรยากาศในงานน่าประทับใจมาก 
๑๔. ขาหมูอร่อยมาก 
๑๕. ประทับในใจบรรยากาศการจัดกิจกรรม มีความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ 
๑๖. โต๊ะจีนอร่อยกว่าดีครับ 
สิง่ทีต่อ้งปรับปรงุ 

 ๑. การเดินทางยากลำบาก 
๒. สถานที่ไกลจากมหาวิทยาลัยและหอพัก 
๓. ไกลจากมหาวิทยาลัย กรณีฝนตก ทำให้ดินทางและอันตราย 
๔. อาหารน้อย กินไม่อ่ิม 



 
 

๕ ไม่ควรจัดในหน้าฝน ,ตรีมชุดควรที่ง่ายกว่านี้ 
๖. อาหารไม่ท่ังถึง 
๗. กิจกรรมความสนุกร่วมกับอาจารย์ 
๘. ขอเพลงมันส์ ๆ กว่านี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กำหนดการ 
การพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างประสบการณก์ารเรยีนรู ้ดว้ยตนเองสูค่รูคณติศาสตร์มอือาชพี 

ยุค Education ๔.๐ ในศตวรรษที ่๒๑ กจิกรรม “ถอดบทเรยีนความเปน็คร”ู 
โดย สาขาวชิาคณติศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

วนัศุกร์ที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ และคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

…………………....................…………………………………………… 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิด กิจกรรม “ถอดบทเรียนความเป็นครู” ภาคเช้า  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   กิจกรรม “เรื่องเล่า วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 

      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี จันทร์ศิลา 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรม “เรื่องเล่า วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมพล ศรีธัญรัตน์  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   กิจกรรม “สำนึกรักพระคุณครู” 

ดำเนินการ โดย อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์  
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.   ถอดบทเรียนความเป็นครูจากประสบการณ์อาจารย์ผู้เกษียณ 

ดำเนินการ โดย อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์  
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.    ลงทะเบียน “คณิตมุทิตาจิต” ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ  
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๙ น.   ถ่ายรูปรวม บันทึกภาพ  
๑๘.๐๙ - ๑๔.๐๐ น.   บายศรีสู่ขวัญ  
๑๙.๐๐ - ๑๙.๐๙ น.  การแสดงรําบายศรี  
๑๙.๐๙ - ๑๔.๓๐ น.  พิธีกล่าวเปิดงาน และ กล่าวมุทิตาจิต  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที ่ร.ท. ดร. ณัฏฐชัย จันทชุม  
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.  ตัวแทนนักศึกษากล่าวคํามุทิตาจิต  
๑๔.๔๐ - ๑๔.๕๕ น.  ชมวีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ  
๑๔.๕๕ - ๒๐.๒๕ น.  นักศึกษาและศิษย์เก่าแสดงมุทิตาจิต (ขอขมาอาจารย์ผู้เกษียณ)  
๒๐.๒๕ - ๒๐.๓๕ น.  พิธี “จุดเทียนร้อยรักด้วยดวงใจ” (เพลงเทียนเล่มน้อย)  
๒๐.๓๕ - ๒๑.๐๐ น.   ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษามอบของที่ระลึก  
๒๑.๐๐ - ๒๑.๕๐ น.  การแสดงดนตรีสด  
๒๑.๕๐ - ๒๒.๐๐ น.  พิธีปิด 

*หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 

ภาพบรรยากาศการดำเนนิโครงการ/กจิกรรมประกอบโครงการ

 



 
 



 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 


