
 
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ คร้ังที่ 6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
รายละเอียดการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ณ ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  

2. จำนวนผู้เข้าแข่งขันโครงงาน 
 2.1 แข่งขันประเภททีม   
 2.2 จำนวนทีม 
                - มัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ประเภทละไม่เกิน 2 ทีม 
                - มัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ประเภทละไม่เกิน 2 ทีม 
 2.3 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ 

      ทีมละไม่เกิน 2 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
2.4 นักเรียนแต่ละคนจะมีชื่อส่งผลงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น 

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  ประเภทของการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ มี 2 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทท่ี  1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
                     ประเภทท่ี  2 โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 

2.1)  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง 
     2.2)  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ 

3.2 การตัดสินโครงงานทั้ง 2 ประเภทแยกเป็น ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เหรียญทอง เหรียญเงิน  และเหรียญ
ทองแดง โดย 

- ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 ของแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เงินรางวัล และ
เกียรติบัตร 

- ทีมได้คะแนนอันดับ 2  และ 3 ของแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล และเกียรติบัตร 
- ทีมได้คะแนนอันดับ 4 และ 5 ของแต่ละประเภทจะได้รับเกียรติบัตรชมเชย 

3.3 ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน 
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3.4 หลักฐานการส่ง 
1) ส่งเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานละ 2 ชุด จัดส่งภายในวันพฤหัสบดี 
ที่ 29 กรกฏาคม 2564 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) 
ทางไปรษณีย์โดยส่งถึง   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เลขที่ 398  หมู่ 9   
ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000 

 หรือส่งด้วยตนเองที่  อาคาร 7  ชั้น 1 ห้องสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
2) ไฟล์โครงงานฉบับสมบูรณ์ โดยบันทึกเป็นไฟล์ นามสกุล .pdf 
3) ไฟล์วีดีโอนำเสนอ ระยะเวลาการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที   

 โดยจัดส่งหลักฐานมาที่ mathstat.nsru@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564 
 

3.5 คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงงานให้เหลือจำนวน 10 ทีม จากเล่มโครงงานวิจัยและวีดีโอ และ
ประกาศผลในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 (โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน) ทางเว็บไซต์ 

3.6 ทีมท่ีได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ทีมต้องนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ต่อ
คณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564  โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที  และตอบข้อ
ซักถามใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที หรืออยู่ในดุลพินิจของกรรมการ 
 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน (รอบคัดเลือก) 
 

4.1 การกำหนดหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์สอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา 5  คะแนน 

4.2 ความสำคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ 10  คะแนน 

4.3 จุดมุ่งหมาย และสมมติฐาน(ถ้ามี) 10  คะแนน 

4.4 เนื้อหา เหมาะสม และถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 15  คะแนน 

4.5 วิธีดำเนินงาน/วิธีคิด และผลที่ได้รับ 10  คะแนน 

4.6 ความสอดคล้องของความเป็นมา หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงงาน 10 คะแนน 

4.7 เทคนิคการนำเสนอแบบออนไลน์ 10  คะแนน 

4.8 การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ถูกต้องตามรูปแบบ 10  คะแนน 

4.9 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 10  คะแนน 

4.10 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10  คะแนน 

 

mailto:mathstat.nsru@gmail.com
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5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน (รอบตัดสิน) 
 

5.1 เนื้อหา เหมาะสม และถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 15   คะแนน 

5.2 การนำเสนอปากเปล่า  15  คะแนน 

5.3 การตอบข้อซักถาม (เน้นการซักถามในประเด็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์) 15   คะแนน 

5.4 ความสำคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ 10 คะแนน 

5.5 วิธีดำเนินงาน/วิธีคิด และผลที่ได้รับ 10 คะแนน 

5.6 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 10 คะแนน 

5.7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน 

5.8 การกำหนดหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์สอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา 5  คะแนน 

5.9 จุดมุ่งหมาย และสมมติฐาน(ถ้ามี) 5 คะแนน 

5.10 การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ถูกต้องตามรูปแบบ 5 คะแนน 

 
6. เกณฑ์การตัดสินและรางวัล   
    รอบคัดเลือก 
                ทีมท่ีได ้คะแนน 80 – 100   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

คะแนน 70 – 79    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
คะแนน 60 – 69    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
คะแนนต่ำกว่า 60   ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน  

     รอบตัดสิน (คัดเลือกจากคะแนนสูงสุด 10 ทีมจากรอบคัดเลือก) 
     1) ทีมท่ีได ้คะแนน 80 – 100  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

         คะแนน  70 – 79    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
         คะแนน  60 – 69    ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
         คะแนนต่ำกว่า 60   ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน  

     2) เงินรางวัล ทีมท่ีได้คะแนนเป็นอันดับ 1, 2 และ 3 ได้รับเงินรางวัลดังนี้ 
      -  ทีมท่ีได้อันดับ 1     เงินรางวัล 2,000  บาท 
      -  ทีมท่ีได้อันดับ 2     เงินรางวัล 1,500  บาท  
      -  ทีมท่ีได้อันดับ 3     เงินรางวัล 1,000  บาท 
      -  ทุกทีมท่ีส่งประกวด ได้รับเกียรติบัตร    
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     6.2 ในแต่ละประเภทของการแข่งขัน ถ้ามทีีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณา
ลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น ทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 5.1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 5.2 ทีมใดได้
คะแนนข้อที่ 5.2 มากกว่าถือเป็นทีมที่ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 5.2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุก
ข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

7. คณะกรรมการในการตัดสินผลการแข่งขันโครงงานแต่ละระดับและแต่ละประเภท จำนวน 3  ท่าน  
 ประกอบด้วย 

-  ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน 
-  อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มีความสามารถด้านโครงงานคณิตศาสตร์ 

จำนวน 1 ท่าน 
 

8. หากมีปัญหาในการแข่งขันที่มิได้ระบุไว้ การตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 

 
 

9. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์  (ดังเอกสารแนบท้าย) 
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(ปกนอก) 

โครงงานคณิตศาสตร์ 

เรื่อง............................................................................................................................. .......... 

 

โดย 

   1............................................................................ ............................................................. 
 2............................................................................................................................ ............     
 3.........................................................................................................................................  

โรงเรียน........................................................... สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ................... 

 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์  

ประเภท........……(ทฤษฎีหรือประยุกต์)..................... ระดับมัธยมศึกษา..........(ตอนต้น/ตอนปลาย)........ 

 

เนื่องในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจำปีการศึกษา 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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(ปกใน) 

โครงงานคณิตศาสตร ์

เรื่อง........................................................................................................................  

โดย  

    1............................................................................................................................ ..............

 2............................................................................................................................ ..............

 3..................................................................................................... ..................................... 

ครูที่ปรึกษา   ............................................................................................................................. ............ 

   

โรงเรียน........................................................... สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................. 

 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์  

ประเภท........……(ทฤษฎีหรือประยุกต์)..................... ระดับมัธยมศึกษา..........(ตอนต้น/ตอนปลาย)........ 

 

   เนื่องในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจำปีการศึกษา 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย 

 บทคัดย่อ 

  กิตติกรรมประกาศ 

  สารบัญตาราง 

  สารบัญรูปภาพ 

 

  บทที่ 1      บทนำ 

  บทที่ 2      เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  บทที่ 3      วธิีการดำเนินการ                                   บทที่ 1- 5 ความยาวไม่เกิน 20 หน้า 

  บทที่ 4      ผลการดำเนินการ 

  บทที่ 5     สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  บรรณานุกรม 

  ภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้า 

หมายเหตุ      

1. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว เฉพาะบทที่ 1-5 

ความยาวไม่เกิน 20 หน้า อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกิน

กว่าที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน   

2. ขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 16 

3. ขนาดระยะขอบกระดาษ 

- หัวกระดาษด้านบน 3.81 ซม. 

- หัวกระดาษด้านล่าง 2.54 ซม. 

- ด้านซ้าย 3.81 ซม. 

- ด้านขวา 2.54 ซม. 

 

 

 



 
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ คร้ังที่ 6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

             

แบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร์  (รอบคัดเลือก) 

ระดับ   มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย  
สังกัด ...................................................................................................... ..................................................... 
ชื่อโครงงาน ........................................................................................ ......................................................... ... 
ประเภท ............................................................................................................................. ............................. 
โรงเรียน  ..........................................................................  จังหวัด ..............................................................  
 

ข้อที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 การกำหนดหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 5  

2 ความสำคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ 10  

3 จุดมุ่งหมาย และสมมติฐาน(ถ้าม)ี 10  

4 เนื้อหา เหมาะสม และถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 15  

5 วิธีดำเนินงาน/วิธีคิด และผลที่ได้รับ 10  

6 ความสอดคล้องของความเป็นมา หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์
ของโครงงาน 

10 
 

7 เทคนิคการนำเสนอแบบออนไลน์ 10  

8 การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ถูกต้องตามรูปแบบ 10  

9 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 10  

10 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10  

 คะแนนรวม 100  

ข้อคิดเห็น 

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

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

      ลงชื่อ ................................................ กรรมการตัดสิน 

           (..................................................) 



 
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ คร้ังที่ 6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

แบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร์  (รอบตัดสิน) 

ระดับ   มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย  
สังกัด ...................................................................................................... ..................................................... 
ชื่อโครงงาน ........................................................................................ ......................................................... ... 
ประเภท ............................................................................................................................. ............................. 
โรงเรียน  ..........................................................................  จังหวัด ..............................................................  
 

ข้อที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 เนื้อหา เหมาะสม และถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 15   

2 การนำเสนอปากเปล่า  15  

3 การตอบข้อซักถาม (เน้นการซักถามในประเด็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์) 15  

4 ความสำคัญของโครงงานคณิตศาสตร์ 10  

5 วิธีดำเนินงาน/วิธีคิด และผลที่ได้รับ 10  

6 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 10  

7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10  

8 การกำหนดหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 5  

9 จุดมุ่งหมาย และสมมติฐาน(ถ้าม)ี 5  

10 การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ถูกต้องตามรูปแบบ 5  

 คะแนนรวม 100  

ข้อคิดเห็น 

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

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

      ลงชื่อ ................................................ กรรมการตัดสิน 

           (..................................................) 

 


