การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
1. คุณสมบัติผูเขาประกวด
เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ป.4–ป.6
2. ประเภทและจํานวนผูเขาประกวด
2.1 ประกวดประเภททีม
2.2 จํานวน 3 คน ตอ 1ทีม และแตละทีมสามารถสงผลงานประกวดไดไมเกิน 1 ประเภท ของ
โครงงาน
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการประกวด
3.1 สงรายชื่อนักเรียนผูเขาประกวดทีมละ 3 คน พรอมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตรทีมละ 1
คน ตามแบบฟอรมที่กําหนด
3.2 รายละเอียดหลักเกณฑการประกวด
โครงงานคณิตศาสตรที่เขารวมแขงขันมีการพิจารณาตัดสิน 2 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 โครงงานคณิตศาสตรประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร
ประเภทที่ 2 โครงงานคณิตศาสตรที่บูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใชไดแก
1. โครงงานคณิตศาสตรประเภททดลอง
2. โครงงานคณิตศาสตรประเภทสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล
3. โครงงานคณิตศาสตรประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ
3.3 แตละโรงเรียนสามารถสงโครงงานคณิตศาสตรเขาประกวดประเภทใดก็ได
3.4 สงรายงานโครงงานคณิตศาสตรเปนรูปเลม กอนวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จํานวน 4 ชุด
3.5 นําแผงโครงงานคณิตศาสตรพรอมอุปกรณการนําเสนอโครงงานมาแสดง ณ สถานที่ทางสมาคม
จะแจงใหทราบพรอมประกาศผูเขารอบ 13 ทีม
3.6 นําเสนอโครงงานคณิตศาสตรตอคณะกรรมการใชเวลาไมเกิน10 นาทีและตอบขอซักถามใชเวลา
ไมเกิน 5 นาที รวมเวลาการนําเสนอโครงงานทั้งสิ้นไมเกิน 15 นาที / ตอทีม
3.7 สื่อที่ใชในการนําเสนอโครงงานคณิตศาสตรผูสงโครงงานเขาแขงขันจัดเตรียมมาเอง
4. เกณฑการใหคะแนน 100 คะแนน
4.1 การกําหนดหัวขอโครงงานคณิตศาสตรสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา
4.2 ความสําคัญของโครงงานคณิตศาสตร
4.3 จุดมุงหมายและสมมติฐาน
4.4 เนื้อหาความสอดคลองเหมาะสมถูกตองตามหลักการของคณิตศาสตร
4.5 วิธีดําเนินงาน / วิธีคดิ (กรณีสรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย) และผลที่ไดรับ

10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน

20
10

คะแนน
คะแนน

4.6 การนําเสนอปากเปลา และการตอบขอซักถาม
4.7 การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตรถูกตองตามรูปแบบ
4.8 การนําไปใชประโยชนไดอยางคุมคา
4.9 ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการนําไปใช

10
10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5. เกณฑการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ (ไดคะแนนสูงสุดและมากกวารอยละ 80)
ไดรับโลพรอมเงินรางวัล
10,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ไดคะแนนเปนอันดับ 2 และมากกวารอยละ 80)
ไดรับโลพรอมเงินรางวัล
7,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ไดคะแนนเปนอันดับ 3 และมากกวารอยละ 80)
ไดรับโลพรอมเงินรางวัล
5,000.- บาท
รางวัลชมเชย (ไดคะแนนมากกวารอยละ 80)
ไดรับเกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 1,000.- บาท
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
หมายเหตุ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย 3%
6. คณะกรรมการการตัดสิน
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เปนผูทรงคุณวุฒิในดานคณิตศาสตร
7. สถานที่ทําการประกวด
ณ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดสถานที่แจงใหทราบภายหลัง)
8. กําหนดการประกวดโครงงาน
1 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556

สงใบสมัครพรอมรายงานโครงงานคณิตศาสตรเปนรูปเลมจํานวน 4 ชุด

16 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2556

คณะกรรมการประเมินโครงงานคัดไว 13 โครงงาน

28 ตุลาคม 2556

ประกาศผลผูเขารอบ 13 โครงงาน

3 พฤศจิกายน 2556

-

เวลา 9.00 – 12.00 น. นําเสนอโครงงาน

-

เวลา 15.00 น. ตัดสินผลการประกวดโครงงาน

-

เวลา 16.00 น. พิธีมอบรางวัล

9. รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร
(ปกนอก)
โครงงานคณิตศาสตร
เรื่อง.......................................................................................................................................
โดย
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
โรงเรียน.............................................สังกัด .............................จังหวัด.............................
รายงานฉบับนี้เปนสวนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร
ประเภท.................................................................................. ระดับ..............................

(ปกใน)
โครงงานคณิตศาสตร
เรื่อง.....................................................................................................................................
โดย
1...................................................................................................................................
2...................................................................................................................................
3....................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา 1.................................................................................................................
โรงเรียน................................................สังกัด ................................จังหวัด.....................
รายงานฉบับนี้เปนสวนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร
ประเภท..............................................................................ระดับ………................

รายละเอียดในเลมประกอบดวย
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1
บทนํา
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
บทที่ 3
วิธีการดําเนินการ
บทที่ 4
ผลการดําเนินการ
บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ไมเกิน 10 หนา

ความยาวไมเกิน 20 หนา

หมายเหตุ
1. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใหใชกระดาษพิมพขนาด A4 พิมพหนาเดียวเฉพาะบทที่ 1-5 ความ
ยาวไมเกิน 20 หนา อาจมีภาคผนวกไดอีกไมเกิน 10 หนา รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกวาที่กําหนดจะ
ถูกตัดคะแนน
2. ทํารายงานสงจํานวน 4 ชุด กอนวันที่ 15 ตุลาคม 2556
3. แตละทีมเสียคาสมัครทีมละ 200 บาท ของโครงงานเพื่อเปนคาดําเนินการประเมินโครงการ


สอบถามรายละเอียดไดที่ 0 2512 0661 ตอ 3912 

ทั้งนี้เจาของผลงานที่ไดรับรางวัลทุกประเภท อนุญาตใหผูจัดการประกวด คือสมาคมครูคณิตศาสตรประถมศึกษา และผูสนับสนุน
โครงการ สามารถนําผลงานดังกลาวมาดัดแปลง ผลิต และเผยแพร เพื่อใชเปนประโยชนทางดานการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตอไป

ติดตามรายละเอียดไดที่ www.apt4kru.org/math /.. หรือ www.facebook.com/apt.math

สงเอกสาร และใบสมัครมายัง สมาคมครูคณิตศาสตรประถมศึกษา
เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพราว 38 ถนนลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

