
รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ 
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม   ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 

ชื่อกิจกรรม     กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุกัญญา  จ านงพรม 
สนองกลยุทธ์ที ่  1 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของ สพฐ.  มาตรฐาน 1 
_____________________________________________________________________________________ 
 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อฝึกทักษะสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการคิด  การวางแผน การแก้ปัญหา และการใช้
ทักษะชีวิต 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์  
 3. เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดสมาธิ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน 
 5. เพื่อให้ครูออกแบบกิจกรรมท่ีตอบสนองการฝึกมฃทักษะสมรรถนะของผู้เรียนนอกชั้นเรียน 
 
2. เปา้หมาย 
      2.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 70.5 ของนักเรียนได้รับการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีการพฒันาทักษะกระบวนการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วในระดับดี 
3.  การด าเนินการ 
 3.1   วันที่จัดท าโครงการ        กรกฎาคม  2563  – สิงหาคม 2563 
 3.2   สถานที่จัดโครงการ        โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
 3.3  จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ               108  คน 
  ครู        2 คน 
  นักเรียน      110 คน 
 3.4  งบประมาณ 
  ต้ังไว้     500   บาท ใช้จริง     500    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  การบรรลุผลของโครงการ 
 

ท่ี 
เป้าหมายของโครงการ สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 ด้านปริมาณ    
1. ร้อยละ 70.5 ของนักเรียนได้รับการเข้าร่วมการ

จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

 ด้านคุณภาพ    
1. นักเรียนมีการพฒันาทักษะกระบวนการคิด

ค านวณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วในระดับดี 
  

 นักเรียนมีการพฒันา
ทักษะกระบวนการคิด
ค านวณได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็วในระดับดี
เย่ียม 

 
5.  ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ   100 พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจดี
เย่ียมอยู่ในระดับดีเย่ียม โดยพบว่า ประเด็นการพิจารณาท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการคิด  การวางแผน การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
92.59 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
 
6.  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ 
 นักเรียนบางกลุ่มไม่ทราบถึงกติกาการแข่งขัน และ การเขียนค าตอบโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วนั้นเป็นกิจกรรมเสริมความคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีนอกเหนือจากการจัด
กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามปกติในช้ันเรียน และได้มีการน าโปรแกรม The Geometer's Sketchpad ซึ่ง
เป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรม ดังนั้นเพื่อเข้าใจส าหรับนักเรียนในการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันดังกล่าว ครูควรมีสอดแทรกการแข่งขันคิดเลขเร็วในช้ันเรียนเพื่อเป็นการฝึกการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การเขียนค าตอบและทราบถึงกติกาการแข่งขันให้กับนักเรียนต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน 
การจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ประจ าปี 2563 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ กรกฎาคม  2563  ถึง กันยายน 2563 
ณ  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 

............................................................ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป  อายุ......................ปี 
   เพศ  หญิง   ชาย 
ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีท่ี............................ 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ถึงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ค านวณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
 ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย /  ลงในช่อง มาก ปานกลาง น้อย แต่ละประเด็นท่ีพิจารณา 
  

 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา ดีเยี่ยม ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. นักเรียนเกิดสมาธิ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์      

2. นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน      

3. ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม      

4. สถานท่ีมีการพร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรม      

5. ใช้ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์      

6. เจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์      

7. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น      

8. นักเรียนมีการพฒันาทักษะสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน 
ความสามารถในการคิด  การวางแผน การแก้ปัญหา และ
การใช้ทักษะชีวิต 

     



จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 
การจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ประจ าปี 2563 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ กรกฎาคม  2563  ถึง สิงหาคม 2563 
ณ  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 

 
 

ตารางแสดง จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ าแนกตามชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพ จ านวนท้ังหมด 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 24 23 95 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 21 21 100 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 32 32 100 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 22 16 72 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 11 11 100 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 11 5 45 

รวม 121 108 89 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมิน 
การจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ประจ าปี 2563 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ กรกฎาคม  2563  ถึง สิงหาคม 2563 
ณ  โรงเรียนวังง้ิววิทยาคม 

การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ปีการศึกษา  
2563  จ านวน 108 คน  ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม น าคะแนนท่ีได้มาหาค่าร้อยละเป็นรายข้อ  ได้ผล
การประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมถงึการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว  ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
ระดับความพึงพอใจการแปลความหมาย 

  1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด  
  2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  4  หมายถึง  พึงพอใจดี 
  5   หมายถึง  พึงพอใจดีเย่ียม 

 จากตารางจะพบว่าร้อยละความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว โรงเรียนวงังิ้ว
วิทยาคม  ประจ าปีการศึกษา  2563  ของนักเรยีน จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ของนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  ผลการการประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมถงึการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณ
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว พบว่าทุกประเด็นการพิจารณา อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยพบว่า ประเด็นการพิจารณา
ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการ
คิด  การวางแผน การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา ดีเยี่ยม ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

แปลผล 

1. นักเรียนเกิดสมาธิ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 85.19 7.41 0 0 0 ดีเย่ียม 
2. นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน 75.93 24.07 0 0 0 ดีเย่ียม 
3. ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 87.96 12.04 0 0 0 ดีเย่ียม 
4. สถานท่ีมีการพร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรม 88.89 11.11 0 0 0 ดีเย่ียม 
5. ใช้ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 90.74 9.26 0 0 0 ดีเย่ียม 
6. เจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 85.19 14.81 0 0 0 ดีเย่ียม 
7. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น 

83.33 16.67 0 0 0 ดีเย่ียม 

8. นักเรียนมีการพฒันาทักษะสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน 
ความสามารถในการคิด  การวางแผน การแก้ปัญหา และ
การใช้ทักษะชีวิต 

92.59 7.41 0 0 0 ดีเย่ียม 



สรุปการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563 วันท่ี 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ.ห้องพลอยไพลิน โรงเรียนวังงิว้วิทยาคมสามารถสรุปผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1.   จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  89 ของนักเรียนท้ังหมด 
 2. การความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมถึงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว พบว่าทุกประเด็นการพิจารณา อยู่ในระดับดีเย่ียม โดยพบว่า ประเด็นการพิจารณาท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด ได้แก่ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะสมรรถนะของผู้เรียนในด้าน ความสามารถในการคิด  การ
วางแผน การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 ดังนั้นจากสรุปผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพบว่าการจัดกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2563  
 
 
  

  ลงช่ือ.......................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวสุกัญญา จ านงพรม ) 
 
 
 

                 ลงช่ือ.......................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนวงังิ้ววิทยาคม 
    (นายธนพล  ฉ่ าเพียร) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการจดักิจกรรมแข่งขันคดิเลขเร็ว  
 

 
 

         
 

          
 
 

       


