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คำนำ 
 

 ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และชุมนุมคณิตศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรประสานงานของนักศึกษา 
ที่มีความรักและสนใจทางคณิตศาสตร์ และต้องการถ่ายทอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ภายใต้ปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามที่ว่า “วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา” และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ว่า “รอบรู้ เลิศล้ำจรรยา ศรัทธาความเป็นครูคณิตศาสตร์” 
เอกสารเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ณ  ห้อง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น               
อัตถากร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับชุมนุม
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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          ๕ 
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 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ 
๒. คณะ/หนว่ยงาน/สาขาวชิา เจ้าของโครงการ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ อาจารย์อัครพงศ์  วงศ์พัฒน์  โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๘๖๕๙๗ 
๔. ระยะเวลาในการดำเนนิการ  ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๕. สถานทีใ่นการดำเนินงาน  ห้อง ๒๐๘ อาคาร ๑ ศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
๖. หลกัการและเหตผุล 

คณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่ง

ที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดูแลชุมชนและสังคม ถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชน  

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน ถือเป็นการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำของนักศึกษา กิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ

ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์  อีกท้ังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน สาขาวิชาจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการของ 

คณะครุศาสตร์ 

๗. วตัถปุระสงค ์
 ๗.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

๗.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีมและ
ความเป็นผู้นำของนักศึกษา 

แบบฟอรม์รายงานการจัดกจิกรรม 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

เลขท่ีหนังสือ………………………………….. 

เลขท่ีโครงการ……………………….……….. 

วัน/เดือน/ปี…………………………………… 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่  ๘  กันยายน ๒๕๖๓ 
 



๒ 
 

๗.๓ เพ่ือนำความรู้/ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนา
การบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
๘. กลุ่มเปา้หมาย 
 ๘.๑ สถานะกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
 ๘.๒  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน รวมเป็นจำนวน ๔๕ คน โรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ๑ โรงเรียน นักเรียน ๘๐ คน 
 ๘.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์) 
๙.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

๑๐. วธิดีำเนนิการ 
ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

๑ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ พ.ย.  ๖๒ 

๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธ.ค.  ๖๒ 
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ส.ค.  ๖๓ 

๔ ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  ๑๕ ส.ค.–๕ ก.ย.๖๓ 

 
๔.๑ ขัน้เตรยีม  
   ๑) ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนิน 
งาน เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 

ส.ค. ๖๓ 

ชือ่ตวัชีว้ดั**** หนว่ยนบั ค่าเปา้หมายตวัชีว้ดั  
๑. จำนวนนวัตกรรมที่เกิด จำนวน ๑ 

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมและสามารถเป็นผู้ช่วย
วิทยากร 

คน ๔๐ 

๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดอบรม  ระดับ ๔.๓๐ 

๔. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 

ระดับ ๔.๐๐ 

๕. จำนวนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียน ๑ 
๖. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระรา
โชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ท้ัง ๔ ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ 

คน ๘๐ 

๗. แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ๑ 



๓ 
 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

   ๒) กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการและกำหนดหน้าที่และแบ่งผู้รับผิด 
ชอบในแต่ละฝ่าย 
   ๓) ติดต่อ ประสานงานกับวิทยากร 
   ๔) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ใน
การทำกิจกรรม 
   ๕) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

 

๔.๒ ขัน้จัดกจิกรรม  
จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิด  
๐๘.๔๕– ๑๐.๓๐ น. การพัฒนาหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ 
                                ในโรงเรียน  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ 
                                ในโรงเรียน (ต่อ) 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน   
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
   โดย  อ. นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
                               ในโรงเรียน    
                               โดย  อ. นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 

๒๙-๓๐ ส.ค. ๖๓ 



๔ 
 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์กับ 
                               ค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
   โดย  อ. นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์กับ 
                               ค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
   โดย  อ. นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  สรุปสะท้อนผลการอบรม และพิธีปิดการอบรม                           

 

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

ส.ค. ๖๓ 

๕ รายงานผลการดำเนนิโครงการ ก.ย. ๖๓ 

 
๑๑. สถานภาพโครงการ 

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

      ()  นักศึกษาได้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

()  นักศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การทำงาน
เป็นทีมและความเป็นผู้นำ 

()  นักศึกษาสามารถนำความรู้/ทักษะเกี่ยวกับการจัดจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาการบูรณาจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน 

  (   )  ต่ำกว่าเป้าหมาย                 () ตามเป้าหมาย                  (   ) สูงกว่าเป้าหมาย 
 

 

 



๕ 
 

๑๒. สรปุผลการใชจ้า่ยในโครงการ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก งบประมาณบำรุงการศึกษาที่จัดสรรให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์                  

คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  จำนวน  ๑๔,๓๐๐ บาท 

ประเภทงบประมาณ    งบแผ่นดิน    งบรายได้    อ่ืน............................................................ 

โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้ 

ลำดับ 
กิจกรรม

ดำเนนิงาน 
รายละเอยีดการใชจ้า่ย จำนวน 

เงนิ 

๑. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนา
ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
ผ่านการจัด
กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 

๑) ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน ๑๒ ชม.x ๖๐๐ บาท ๗,๒๐๐ 
๒) ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา)  ๔๐ คน x  ๔๐  บาท x  ๒ มื้อ   ๓,๒๐๐ 

๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา)  ๔๐ คน x  ๑๕  บาท x  ๔ 
มื้อ   

๒,๔๐๐ 

๔) ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์)  ๕ คน x ๑๐๐  บาท x  ๒ มื้อ   ๑,๐๐๐ 

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

รวม =๑๔,๓๐๐  

รวมทัง้สิน้ ๑๔,๓๐๐ 
บาท 

 

๑๓. สภาพปญัหาและอปุสรรค์ทีเ่กดิขึน้ของโครงการ 
- 

๑๔. แนวทางแก้ไขปญัหา 
 - 
๑๕. สรุป 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในฐานะที่ทำหน้าที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ได้มีการ
พัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาฯ ให้มีความพร้อมในการออกไปเป็นครูคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พัฒนาคุณลักษณะและเทคนิคต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกิดทักษะ และ
เชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมดังกล่าว คือ  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะ



๖ 
 

ก่อให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำของนักศึกษา โดยกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

จากการจัดทำกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ณ  ห้อง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ ได้สร้างเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ และได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน สาขาวิชาจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตรใ์ห้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการบริการ
วิชาการของคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 



 
 

รายงานการประเมนิผล 
การจดัโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร 

เรือ่ง “การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรูผ้่านการจดักจิกรรมทางคณติศาสตร์” 

วันที ่ ๒๙-๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
ณ  หอ้ง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารยพ์ิเศษบญุถิน่ อตัถากร 

คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
 

ผลประเมนิผลโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร 
เรือ่ง การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรูผ้่านการจดักจิกรรมทางคณติศาสตร์ 

 

จากการตอบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์” ในวันที่  ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน สรุป
ข้อผลได้ดังนี้ 

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 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ ทั้งหมด ๕๖ คน เป็นผู้หญิง จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๓ และเป็นชาย จำนวน 
๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๗ ดังตารางที่ ๑ 

 
 



 
 

ตารางที ่๑ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

เพศ ความถี ่ รอ้ยละ 

ผู้หญิง ๓๓ ๕๘.๙๓ 

ผู้ชาย ๒๓ ๔๑.๐๗ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 

 

 
รปูที ่๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
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แผนภมูแิสดงขอ้มลูเกีย่วกบัเพศของผูเ้ข้ารว่มโครงการ
การอบรมเชิงปฏบิตักิาร

เรื่อง การพัฒนาทกัษะการจดัการเรยีนรูผ้า่นการจดักจิกรรมทาง
คณิตศาสตร์

หญิง ชาย



 
 

ตารางที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ต่อหัวข้อต่าง ๆ 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 ๔๒ ๘ ๖     ๔.๖๔ ๐.๖๗ มากที่สุด 

  ๒. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น 

๓๙ ๑๓ ๔     ๔.๖๓ ๐.๖๑ มากที่สุด 

  ๓. ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ๓๖ ๒๐       ๔.๖๔ ๐.๔๘ มากที่สุด 

  ๔. การตอบคำถามของวิทยากร ๓๔ ๑๕ ๕ ๒   ๔.๔๕ ๐.๘๐ มาก 

ด้านการนำความรู้ไปใช ้

๑. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ ที่ได้รับไปทำงานเป็นทีมและ
ความเป็นผู้นำของนักศึกษา 

๔๐ ๑๐ ๕ ๑   ๔.๕๙ ๐.๗๓ มากที่สุด 

๒. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ทักษะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

๓๙ ๑๗       ๔.๗๐ ๐.๔๖ มากที่สุด 

๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และบุคคลอ่ืนได้ 

๓๒ ๑๔ ๘ ๒   ๔.๓๖ ๐.๘๕ มาก 

๔. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตได้ 

๓๙ ๑๒ ๔     ๔.๖๔ ๐.๖๑ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการ
จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจ 

ด้านวทิยากร ในประเด็นต่อไปนี้ ความพร้อมของวิทยากรในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

๔.๖๔ สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็นในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๓ ใช้

ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่ายในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๔ การตอบคำถามของวิทยากร

ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๕ 



 
 

 
 
ด้านการนำความรู้ไปใช ้ในประเด็นมีความมั่นใจสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการ

จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ที่ได้รับไปทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำของนักศึกษาในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๕๙ มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียนในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
๔.๗๐ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และบุคคลอ่ืนได้ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๔.๓๖ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๔.๖๔ 
ขอ้เสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกับโครงการ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การพฒันาทกัษะการจดัการ
เรยีนรูผ้า่นการจดักจิกรรมทางคณิตศาสตร์ 

ความคิดเห็นของผู้อบรมกับโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์” โดยจำแนกเป็นแต่ละด้าน  ดังนี้ 

ด้านสิง่ที่ประทบัใจ 
๑. กิจกรรมมีความสนุกสนาน 
๒. บราวนี่อร่อยมากครับ 
๓. อาหารอร่อย  สถานที่เหมาะสม 
๔. เนื้อหาความรู้ในการอบรม 
๕. อาหารว่างอร่อยมากค่า 
๖. วิทยากร 
๗. สถานที่ในการจัดอบรม 
๘. อาหารว่าง 
๙. วิทยากรเสนอแนะดี 
๑๐. พ่ีๆเป็นกันเอง 
๑๑. วิทยากรบรรยายสนุก 
๑๒. อาหารว่าอร่อย 
๑๓. มีกิจกรรมทำให้ผ่อนคลาย 
๑๔. อาหาร  
สิง่ทีต่อ้งปรับปรงุ 

 ๑. เรื่องเวลา ควรมีกิจกรรมมากกว่านี้ 
๒. เพ่ิมเวลาเบรคครับ 
๓. ควรจัดกิจกรรมให้เยอะกว่านี้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอรม์เสนอขออนมุัตโิครงการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หนว่ยงาน สาขาวชิาคณติศาสตร ์คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
๑. ชือ่โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 
๒. ความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔   
   ๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒.๒ เป้าหมาย ที่ ๑ การศึกษา 
   ๒.๓ กลยุทธ์ ที่ ๓ บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒.๔ ตวัชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด* หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
๑.๔ จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ และจำนวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตาม
เป้าหมาย) 

โครงการ ๑ 

๑.๗ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระ
ราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คน ๘๐ 

*หมายเหตุ  ให้ระบุตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔   
๓. ความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของหนว่ยงาน/คณะครุศาสตร ์ 
   ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๒ เป้าหมาย ที่ ๓.๑  คณะครุศาสตร์มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณา
การองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น    
   ๓.๓ กลยุทธ์ ที่ ๑๔ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการ 
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์    
๓.๔ ตัวชีว้ัดของหน่วยงานคณะครุศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด** หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

๑. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่คณะฯ ดำเนินการ
หรือเข้าร่วมพัฒนา 

โครงการ ๑ 

๒. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระรา
โชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ท้ัง ๔ ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ 

คน ๘๐ 

**หมายเหตุ  ให้ระบุตวัชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานเจา้ของงบประมาณ   

 
 



 
 

๔. ความสอดคลอ้งของโครงการกบัตวัชีว้ดั/แผนการบรหิารหลักสตูร สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
   ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
   ๔.๒ เป้าหมาย ที่ ๓.๑ การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
   ๔.๓ กลยุทธ์ ที่ ๙ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
        กลยุทธ์ ที่ ๑๐ สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายร่วมมือพัฒนาวิชาชัพครูเพ่ือ
สร้างความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
   ๔.๔ ตวัชี้วัดของหน่วยงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด*** หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

๑. จำนวนนวัตกรรมที่เกิด จำนวน ๑ 
๒. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมและสามารถเป็นผู้ช่วย
วิทยากร 

คน ๔๐ 

๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดอบรม  ระดับ ๔.๓๐ 

๔. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ 

ระดับ ๔.๐๐ 

๕. จำนวนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียน ๑ 

๖. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระรา
โชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ท้ัง ๔ ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ 

คน ๘๐ 

  *** ตัวชีว้ัดการพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปี ตามแผนบริหารหลักสูตรและที่สอดคล้องกับการบันทึกใน Che Co 
  *** สำหรับขอ้นี้ หนว่ยงานระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก ถา้ไม่ได้เชื่อมโยงกับหลกัสูตร ไม่ต้องระบุ 

 ๕. ความสอดคลอ้งของโครงการกบัตวัชีว้ดัการประกนัคณุภาพการศึกษา (SAR)  
 ๕.๑ องค์ประกอบที่ ๓ ตัวชี้วัด ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 ๕.๒ องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัด ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (การ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) 
  ๖. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด**** หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
๑. จำนวนนวัตกรรมที่เกิด จำนวน ๑ 

๒. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมและสามารถเป็นผู้ช่วย
วิทยากร 

คน ๔๐ 

๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดอบรม  ระดับ ๔.๓๐ 

๔. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 

ระดับ ๔.๐๐ 

๕. จำนวนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ โรงเรียน ๑ 



 
 

****หมายเหต ุ ให้ระบุตวัชี้วัดตามบริบทของโครงการ (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ,เชิงต้นทุน,เชิงระยะเวลาฯ) 

๗. หลกัการและเหตผุล 
คณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่ง

ที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดูแลชุมชนและสังคม ถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชน  
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน ถือเป็นการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำของนักศึกษา กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ
ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์  อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน สาขาวิชาจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการของคระ
ครุศาสตร์ 
๘. วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

๘.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
๘.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีมและ

ความเป็นผู้นำของนักศึกษา 
๘.๓ เพ่ือนำความรู้/ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนา

การบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาตร์ในโรงเรียน 
๙. กลุ่มเปา้หมาย 

๙.๑  สถานะกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

๙.๒  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ คน และ
นักศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน รวมเป็นจำนวน ๔๕ คน โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู ๑ โรงเรียน นักเรียน ๘๐ คน 

๙.๓  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์) 
๑๐. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ๒๙-๓๐  สิงหาคม ๖๓  และ (กันยายน ๖๓ ลงพื้นที่โรงเรียน) 
๑๑. สถานที่ ในการจัดโครงการ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงเรียนเครือข่ายร่วม
พัฒนาวิชาชีพครู (โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์) 
๑๒. หนว่ยงานดำเนินการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์ ดร. อัครพงศ์  วงศ์พัฒน์   
โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๘๖๕๙๗ 
 

๖. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระรา
โชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ท้ัง ๔ ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ 

คน ๘๐ 

๗. แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ๑ 



 
 

๑๓.  ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
๑๓.๑ ได้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
๑๓.๒ นักศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีม

และความเป็นผู้นำ 
๑๓.๓ นักศึกษาสามารถนำความรู้/ทักษะเกี่ยวกับการจัดจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์ไปพัฒนาการบูรณาจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาตร์ในโรงเรียน 
๑๔.  วธิกีารติดตามและประเมินผล 

๑๔.๑ ติดตามการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม  
๑๔.๒ หลังสิ้นสุดกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 
๑๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบทดสอบ 
๑๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะครุศาสตร์ หลังจากดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น 

๑๕.  การเบิกจา่ยงบประมาณโครงการ 

ไตรมาส เดอืน จำนวน(บาท) ไตรมาส เดอืน จำนวน(บาท) 
๑ ตุลาคม  ๓ เมษายน  

พฤศจิกายน  พฤษภาคม  

ธันวาคม  มิถุนายน  
๒ มกราคม  ๔ กรกฎาคม    

กุมภาพันธ์  สิงหาคม ๑๔,๓๐๐- 

มีนาคม  กันยายน  
๑๖. วธิดีำเนนิการ  

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 
๑ ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรมในการจัดโครงการ พ.ย.  ๖๒ 

๒ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธ.ค.  ๖๒ 

๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ส.ค.  ๖๓ 
๔ ดำเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  ๑๕ ส.ค.–๕ ก.ย.๖๓ 

 

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

ส.ค. ๖๓ 



 
 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

 

๔.๒ ขัน้จัดกจิกรรม  
จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิด  
๐๘.๔๕– ๑๐.๓๐ น. การพัฒนาหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ 
                                ในโรงเรียน  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ 
                                ในโรงเรียน (ต่อ) 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน   
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
   โดย  อ. นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
                               ในโรงเรียน    
                               โดย  อ. นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์กับ 
                               ค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
   โดย  อ. นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์กับ 
                               ค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
   โดย  อ. นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  สรุปสะท้อนผลการอบรม และพิธีปิดการอบรม                           

๒๙-๓๐ ส.ค. ๖๓ 

 ๔.๓ ขัน้ประเมนิผลและสรปุ  ส.ค. ๖๓ 



 
 

ลำดับ แผนการดำเนนิงานตามกจิกรรม วนั/เดอืน/ป ีทีจ่ัด 

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

๕ รายงานผลการดำเนนิโครงการ ก.ย. ๖๓ 

๑๗. งบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก งบประมาณบำรุงการศึกษาที่จัดสรรให้สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  
     คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  จำนวน  ๑๔,๓๐๐ บาท 
     ประเภทงบประมาณ  งบแผ่นดิน   งบรายได้   อ่ืน....................................................................... 
๑๘. กจิกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับ 
กิจกรรม

ดำเนนิงาน 
รายละเอยีดการใชจ้า่ย จำนวน 

เงนิ 

๑. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนา
ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
ผ่านการจัด
กิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 

๑) ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน ๑๒ ชม.x ๖๐๐ บาท ๗,๒๐๐ 
๒) ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา)  ๔๐ คน x  ๔๐  บาท x  ๒ มื้อ   ๓,๒๐๐ 

๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา)  ๔๐ คน x  ๑๕  บาท x  ๔ มื้อ   ๒,๔๐๐ 
๔) ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์)  ๕ คน x ๑๐๐  บาท x  ๒ มื้อ   ๑,๐๐๐ 

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

  

รวม =
๑๔,๓๐๐  

รวมทัง้สิน้ ๑๔,๓๐๐ 
บาท 

หมายเหต ุ ๑. แสดงรายละเอยีดการคำนวณให้ชัดเจน 
   ๒. รายละเอียดการใช้จ่ายให้ใช้ยึดระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลยัและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
   ๓. ค่าใช้จา่ยถวัเฉลี่ยทกุรายการ 

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๙. งบประมาณโครงการจำแนกตามหมวดงบประมาณ 

 
 
     รายการ 

งบ
บุคลาก

ร 

งบดำเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ
อดุหนนุ 

งบ
รายจา่
ยอืน่ 

รวม 

ค่าจา้ง ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
วสัด ุ

ค่าใช้
สอย 

ค่า 
สาธาฯ 

ครภุั
ณฑ ์

สิง่กอ่ 
สรา้ง 

การอบรมเชงิ
ปฏบิตัิการ เรือ่ง 
การพฒันาทกัษะ
การจดัการเรียนรู้
ผา่นการจัด
กิจกรรมทาง
คณติศาสตร ์

       ๑๔,๓๐๐
- 

 ๑๔,๓๐๐- 

รวมทัง้สิน้        ๑๔,๓๐๐
- 

 ๑๔,๓๐๐
- 

 

                                    (ลงชื่อ)  ………………………………………….……………. ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (อาจารย์อัครพงศ์  วงศ์พัฒน์) 

ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตร 
วันที่............/...................../............... 

 
 
 

(ลงชื่อ)  …………………….……………….………….……….. ผู้เห็นชอบโครงการ 
(อาจารย์จีระนัน  เสนาจักร์) 

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
วันที่............/...................../............... 

 
 

 
(ลงชื่อ) ……………………………………………..……….. ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                         (อาจารย์ปวริศ  สารมะโน) 
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 

วันที่............/...................../............... 



 
 

 
  
 
 
                                 
                                  
                            (ลงชือ่) ว่าที่ร้อยโท ……………………..…………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐชัย  จันทชุม) 
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

วันที่........./...................../............... 
 
 
 
 

         (ลงชื่อ)  ………………………………………….…………….. ผู้อนุมัติโครงการ 
(รองศาสตราจารย์นิรุต  ถึงนาค) 

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่............/...................../............... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

กำหนดการ 
การอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรือ่ง การพฒันาทกัษะการจัดการเรยีนรูผ้่านการจดักจิกรรมทางคณติศาสตร์ 

ระหวา่งวนัที ่๒๙-๓๐  สงิหาคม  ๒๔๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  หอ้ง ๒๐๘  อาคารศาสตราจารย์พเิศษบญุถิน่  อตัถากร  คณะครุศาสตร์ 

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

วนัเสาร์ที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิด 
๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล  นนทภา 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. นําเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทาง 

คณิตศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพล นนทภา 
วนัอาทิตยท์ี ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น รายงานตัวและลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
   โดย อ.นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  

โดย อ.นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมทาง 

คณิตศาสตร์ โดย อ.นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการบูรณาการโครงงานคณิตศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัด 

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ โดย อ.นันทพร  ยิ่งรัตนสุข 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปสะท้อนผลการอบรม และพิธีปิดการอบรม 
*หมายเหต ุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



 
 

แบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง การพฒันาทักษะการจดัการเรยีนรูผ้า่นการจดักจิกรรมทางคณติศาสตร์ 

ระหวา่งวนัที ่ ๒๙-๓๐ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

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. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่าน
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ที่ได้รับไปทำงานเป็นทีมและ
ความเป็นผู้นำของนักศึกษา 

     

๒. มีความม่ันใจสามารถนำความรู้ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ผ่านการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

     

๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพ่ือน และ
บุคคลอื่นได้ 

     

๔. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้      

ตอนที ่๒ ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ 
๑) สิ่งที่ประทับใจ 
............................................................................................................................. ................................................. 
๒) สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
............................................................................................................................. .................................................  



 
 

ภาพบรรยากาศการดำเนนิโครงการ/กจิกรรมประกอบโครงการ 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


