
 
 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดโครงงานคณติศาสตร ์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ ส่วนภูมภิาค  ประจ าปี  2565 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

1. ผู้ส่งประกวด 
เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  การส่งโครงงานต้องส่งเป็นทีม  

ทีมละ 2 – 3 คน อยู่ในระดับเดียวกัน รายละเอียดการประกวดสามารถดูได้ที่  https://www.aru.ac.th/sciweek/  
 

2. ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ 
2.1 โครงงานประเภททดลอง 
2.2 โครงงานประเภทสํารวจ 
2.3 โครงงานประเภทการพัฒนาหรอืการประดิษฐ ์
2.4 โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรอืการอธิบาย 

การตัดสนิ จะตดัสนิรวมทั้ง 4 ประเภทเพื่อหาผู้ที่ไดอ้ันดับ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย 

 

3. ขั้นตอนการประกวด 
3.1 ส่งใบสมัคร  แจ้งความจํานงอย่างชัดเจนในการส่งประเภทของโครงงานเข้าประกวดในใบสมัคร  โดยส่งใบสมัครทาง

ไปรษณีย์มาที่ สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ต.ประตูชัย       
อ.พระนครศรีอยุธยา 13000   และ ในระบบออนไลน์ได้ที่  https://bit.ly/3OCk60B  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ประเภทของการประกวดได้) พร้อมกับส่งรายงานประกอบ 5 ชุด โดยใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 ส่งมายังสํานักงาน                        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่  1 สิงหาคม  2565                         
(ดูจากประทับตราไปรษณีย์)  

**หมายเหตุ ถ้าส่งช้ากว่าก าหนดไม่รับพิจารณา** 
 

3.2 ส่งไฟล์เอกสารต่อไปนี้ในรูปแบบ pdf ประกอบด้วย 
(1) รายงานโครงงานคณิตศาสตร์  
(2) โปสเตอร์ตามแบบที่กําหนด (สามารถดาวนโ์หลดไฟล์รูปแบบโปสเตอร์ไดท้ี่ https://www.aru.ac.th/sciweek/ 

            ส่งมาที่ science@aru.ac.th  ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
 

**หมายเหตุ ถ้าส่งช้ากว่าก าหนดไม่รับพิจารณา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aru.ac.th/sciweek/
https://www.aru.ac.th/sciweek/
mailto:science@aru.ac.th


3.3 การเตรียมตัว 
3.3.1 เข้าร่วม Line Group ประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์โดยสแกน QR-Code ด้านล่างเพือ่ติดตามข่าวสาร ข้อมลู

รายละเอียดต่างๆ ของการประกวด 

     
 

3.3.2 ตดิตั้งโปรแกรม ZOOM และศึกษาวิธีการนําเสนอโครงงานผ่านโปรแกรม 
 

3.4 ล าดับการน าเสนอผลงาน 
ลําดับการนําเสนอผลงานจะเรียงตามลําดับของเอกสารการสมัครที่มาถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย

เอกสารการสมัครจะต้องมีครบทั้งใบสมัครและรายงานประกอบ จํานวน 5 ชุด จึงจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

3.5 รายงานตัว ในวันที่ 18-19 สิงหาคม  2565  
3.5.1 ผู้เข้าประกวดช่วงเวลา  8.30 – 12.00  น. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์  ZOOM  เวลา  7.00 – 8.15  น. 
3.5.2 ผู้เข้าประกวดช่วงเวลา 13.00 – 16.30  น. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  เวลา  12.00 – 13.00  น. 
3.5.3 วันและเวลาในการนําเสนอจะแจ้งข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์โครงงานคณิตศาสตร์สัปดาห์วิทย์ 2565 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

3.6 การน าเสนอ  
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย  (Oral  Presentation)  โดยจะมีการแข่งขันในวันที่  18-19 สิงหาคม  2565                    

ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  เป็นต้นไป  
ทุกระดับมีเวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10 นาที และ ถาม-ตอบไม่เกิน 10 นาที รวมไม่เกิน 20 นาที   
 
 

4.  เงื่อนไขในการส่งโครงงานเข้าประกวด 
แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้ ระดับละไม่เกิน 1 โครงงาน 

 
 

5. รางวัล แต่ละระดับมี 4 รางวัล 
5.1  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับโล่เกียรติยศ  พรอ้มเกียรติบตัรและเงินรางวัล   1,500  บาท 
5.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,200  บาท 
5.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล    1,000    บาท 
5.4  รางวัลชมเชย   ได้รับเกียรติบัตร   

 
 
 
 
 
 
 



6. ก าหนดการรับรางวัลการประกวด/แข่งขัน  
กําหนดการรับโล่  เงินรางวัล  และเกียรติบัตรจะแจ้งให้ทราบทาง  https://www.aru.ac.th/sciweek/  อีกครั้ง 

 

7. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
7.1 การกําหนดหัวข้อโครงงาน   5  คะแนน  
7.2 ความสําคัญและความเป็นมาของโครงงาน 10  คะแนน  
7.3 วัตถุประสงค์/สมมติฐาน/ตัวแปร (ถ้ามี)   5 คะแนน  
7.4 เนื้อหามีความเชือ่มโยงความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
       กับศาสตรอ์ืน่ ๆ /บูรณาการความรู้คณิตศาสตร ์ 10  คะแนน  
7.5 วิธีดําเนินงาน/แนวคิด และผลที่ได้รับ 10  คะแนน 
7.6 การนําไปใช้ประโยชน ์ 10  คะแนน 
7.7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  10  คะแนน 
7.8 การเขียนรายงาน   5 คะแนน 
7.9 การจัดแสดงข้อมลูในโปสเตอร์   5  คะแนน 
7.10 การนําเสนอต่อคณะกรรมการ (Presentation) 15  คะแนน 
7.11 การตอบข้อซักถาม (เนน้การนําความรู้และผลการดําเนนิงาน/ 
       ผลงานและความรู้คณิตศาสตร์และการเชือ่มโยงบูรณาการไปประยุกต์ใช้)    15 คะแนน 
 

8. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์  
8.1 ชื่อโครงงาน 
8.2 ความมุ่งหมาย 
8.3 ผู้จัดทํา 
8.4 อาจารยท์ี่ปรึกษา 
8.5 ชื่อโรงเรียน 
8.6 บทคัดย่อ 
8.7 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกโครงงานนี ้และความสาํคัญของเรื่อง หรอืปัญหาที่สนใจ

ศึกษา 
8.8 วิธีการดําเนินงานหรือการทําปฏิบัติการ  อธิบายวิธีการศึกษาค้นคว้าทุกขั้นตอนโดยละเอียด เช่น  การออกแบบ                 

การทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
8.9 ข้อมูลจากการทดลอง 
8.10 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
8.11 ข้อเสนอแนะ 
8.12 ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงงาน 
8.13 คําขอบคุณ 
8.14 เอกสารอ้างอิง 
 

9. สถานที่ติดต่อ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

โทร. 035-245-888  

https://www.aru.ac.th/sciweek/


 
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์    

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 
ในวันที่  18-19  สิงหาคม  2565 

ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

1. ชื่อโครงงานคณิตศาสตร์ …………………………………………………………………………………..…………………………... 

2. ลักษณะโครงงานประเภท    ทดลอง    สํารวจ   การพัฒนาหรือการประดิษฐ์   สร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย 
3. ระดับ  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
4.  รายชื่อผู้ทําโครงงาน  1. ……………………………………………………………..……………….ชั้น …………………….……………………..……… 

2. …………………………………………………………………..………….ชั้น …………………..……………………….……… 
3. …………………………………………………….…………………………ชั้น ………..…………………………………….…… 

5.  อาจารย์ผู้ควบคุม (นาย/นาง/นางสาว)  …………………………………………..….........…………………………………………………..……….….……………… 
6. สถานศึกษา ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...............……. 

เลขที่....................หมู่.......................ถนน ……………………….………..…ซอย ………………..……………… ตําบล ………………………..………………
อําเภอ / เขต ……………………..……………..……จังหวัด ……………………….………………...……รหัสไปรษณีย์ …………………………………..………..
โทร. …………………………..………..……โทรสาร..................................................... 
E-mail………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………..…………… 

7. สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
เลขที่.................หมู่....................ถนน……………………….…………..…ซอย……………….………….…………ตําบล …………….…………………….…..…
อําเภอ / เขต ……………………….…………..……..……..…จังหวัด ………………………………………………...รหัสไปรษณีย์ …………….…………………. 
โทร. ……………………..……...……………โทรสาร..........................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 
E-mail………………………………………………….………………………………………………..…………..……………………………………………………………………. 

8. ได้เข้าสมัครในระบบออนไลน์     เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ....................   
9. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร์   เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ....................   
10. ส่งไฟล์รายงานโครงงาน และไฟล์โปสเตอร์ รูปแบบ pdf เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ.................... 
11. งบประมาณในการทําวิจัย …………………………………………………….…………….. บาท 
12. ประโยชน์ของโครงงานคณิตศาสตร์  (ระบุเป็นข้อ ๆ) 

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

............................................................................................................................................................................................ 
ผู้ทําโครงงานและโรงเรียนได้ทราบหลักเกณฑ์ และรายละเอียดในการประกวดโครงงานครั้งนี้แล้ว ยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่งหากไม่สามารถส่งเอกสาร
หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวด ตามที่กําหนดได้   ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

      
ลงชื่อ …………………………………….………………….  ผู้รับรอง 

           (………………………………….……………………..) 
     ผู้บริหารโรงเรียน ……………………………………………………….. 
     วันที่ ……….… เดือน ………………………………พ.ศ……….. 


