
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนปรางค์กู่  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
 

กิจกรรมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมการแข่งขัน  

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

หมายเหตุ ทุกรายการรับสมัครฟรี ไม่จ ากัดจ านวน (นักเรียน 1 คน สามารถสมัครเพียงรายการเดียวเท่านั้น) 
 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
1.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
1.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

2. การแข่งขันเดี่ยว  
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
3.2 กิจกรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัดสมรรถภาพ 4 สมรรถภาพ คือ  

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  
- ทักษะการคิดเลขเร็ว  
- ทักษะการคิดค านวณ  
- ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  

3.3 แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ, และแนวการประเมิน
นักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) โดยใช้เวลาในการทดสอบ 90 นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นท า
แบบทดสอบทั้งหมด 2 ตอนดังนี้  

ตอนที่1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  
 



4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้  
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  

รวม 50 คะแนน  
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน  

5. เกณฑ์การตัดสิน  
ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 1 

ตามล าดับ แล้วน าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสินเรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ าสุด  ดังนี้  
ล าดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ล าดับที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ล าดับที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   
ล าดับที่ 4-5 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ 1-2   ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็น

อย่างอ่ืน  
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
1.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
1.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
1.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

2. การแข่งขันเดี่ยว 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

3.1 การส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน
ระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
3.2 การจัดการแข่งขัน การแข่งขันทุกระดับ มีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้  

รอบท่ี 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข  
ผลลัพธ์ 2 หลัก  

รอบท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข  
ผลลัพธ์ 3 หลัก  

เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบที่ 1 ให้พัก 10 นาที 

 



3.3 วิธีการแข่งขัน  
3.3.1 ชี้แจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อน      

เริ่มการแข่งขัน  
3.3.2 ใช้การสุ่มเลขโดด ตามที่ส่วนกลางก าหนดไว้ให้เท่านั้น  
3.3.3 ใช้กระดาษค าตอบ ขนาด ของกระดาษ ดังตัวอย่างในการแข่งขันทุกระดับ  

 

ชื่อ-สกุล......................................................................โรงเรียน....................................เลขที่. ...................ข้อ.......... 
 

วิธีการและค าตอบ พ้ืนที่ส าหรับทดเลข 
 
 
 

3.3.4 แจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ  
3.3.5 ให้นักเรียนเขียนชื่อ –สกุล โรงเรียน เลขที่นั่ง และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม การ

แข่งขันในแต่ละรอบและห้ามเขียนข้อความอ่ืน ๆ จากที่ก าหนด  
3.3.6 เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มเลขโดดจากโปรแกรม GSP ที่ทางส่วนกลางจัดไว้ให้เป็นโจทย์และ

ผลลัพธ์ ซ่ึงเลขโดดในโจทย์ที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 
เช่น สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว สุ่มได้เป็น 6616 มี 6 ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ  
สุ่มได้เป็น 0054 มี 0 ซ้ าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่  
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว สุ่มได้เป็น 43445 มี 4 ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ  
สุ่มได้เป็น 20703 มี 0 ซ้ าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่  

3.3.7 เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ และด าเนินการแข่งขันต่อเนื่อง
จนครบทุกข้อ (ไม่มีการหยุดพักในแต่ละข้อเพ่ือตรวจให้คะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้อให้นักเรียนผู้เข้า
แข่งขันรับทราบก่อนเสร็จสิ้นการแข่งขัน)  
3.4 หลักเกณฑ์การแข่งขัน  

3.4.1 การแข่งขันระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ใช้การด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร หรือยกกาลังเท่านั้น เพ่ือหาผลลัพธ์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน 
หรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการก็ได้  

3.4.2 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ใช้การดาเนินการ 
ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจานวนเต็มบวกเท่านั้น 
เพ่ือ หาผลลัพธ์ ในการถอดรากต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มจากโจทย์ ยกเว้นรากอันดับที่สอง 



ในการ ถอดรากอันดับที่ n อนุญาตให้ใช้เพียงชั้นเดียว และไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ และให้เขียนแสดง
วิธีคิดทีละ ขั้นตอน หรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและคาตอบในรูปของสมการก็ได้ 

3.4.3 การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ใช้การดาเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาลัง ถอดรากอันดับที่ n 
ที ่เป็นจานวนเต็มบวก เพ่ือหาผลลัพธ์ สามารถใช้แฟคทอเรียลและซิกมาได้ โดยมีข้อตกลงดังนี้ ในการ
ถอดราก อันดับที่ n จะถอดกี่ชั้นก็ได้ ถ้าไม่ใช่รากอันดับที่สองต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา
เท่านั้น และ ไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ การใช้แฟคทอเรียลจะใช้ ! กี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องใส่วงเล็บให้ชัดเจน
ทุกครั้ง 
4. เกณฑ์การให้คะแนน  

4.1 ผู้ที่ได้คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน  
4.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่สุ่มได้ ผู้ที่ได้คาตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากท่ีสุด และ

วิธีการ ถูกต้อง เป็นผู้ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจานวน
เต็มเท่านั้น) 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
คณะกรรมการนาคะแนนรวมของรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มาคิดเทียบกับเกณฑ์การตัดสินดังนี้  
น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสินเรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ าสุด  ดังนี้  

ล าดับที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ล าดับที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ล าดับที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   
ล าดับที่ 4-5 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย อันดับ 1-2   ตามล าดับ เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็น

อย่างอ่ืน  
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

ทุกรายการรับสมัครฟรี ไม่จ ากัดจ านวน (นักเรียน 1 คน สามารถสมัครเพียงรายการเดียวเท่านั้น) 
 
หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร 095-1944-999 (ผู้ดูแลระบบ) 

 
 



 
 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเปิดบ้านสถานศึกษาพอเพียง 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ   ป.1-3   ป.4-6   ม.1-3   ม.4-6 
  การแข่งขันคิดเลขเร็ว      ระดับ   ป.1-3   ป.4-6   ม.1-3   ม.4-6 
 
ข้าพเจ้า ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว...........................................................ก าลังศึกษาในระดับชั้น..................

โรงเรียน...........................................................ต าบล.................................................อ าเภอ.......................................
จังหวัด...........................................................หมายเลขโทรศัพท์...................... ........................................................... 
สมัครเข้าแข่งขัน (สามารถสมัครเพียงรายการเดียวเท่านั้น) 
ครูผู้ควบคุม................................................................................................................. .......................................... 

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................................................................................... ................................ 

                                              
ลงชื่อ........................................................... 

                                                (.........................................................) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โปรดอ่าน 
1. มาถึงก่อนเวลา 15  นาท ี
2. เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น. – 12.00 น. 
3. อุปกรณ์ที่น ามา ได้แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ ห้ามน าเครื่องคิดเลขและโทรศัพท์เข้าห้องแข่งขัน 

 
หมายเหตุ    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันสามารถดาวโหลดได้ที่  
http://www.prangku.ac.th  โทร 045-697-088 
ส่งใบสมัครด้วยตนเองท่ีฝ่ายวิชาการโรงเรียนปรางค์กู่ หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
admin@prangku.ac.th หรือ โทร 095-1944-999 (ผู้ดูแลระบบ) 


