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1.การแข่ งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-3
ประเภทเดี่ยว
1.2 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4-6
ประเภทเดี่ยว
1.3 นักเรี ยนระดับชั้น ม.1-3
ประเภทเดี่ยว

ระดับละ 1 คน
ระดับละ 1 คน
ระดับละ 1 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1ส่ งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
2.2 กิจกรรมการแข่งขัน ผูแ้ ข่งขันต้องทาแบบทดสอบวัด
-ความสามารถในการคิดเลขเร็ ว และการคิดคานวณ
-ความสามารถของการแก้โจทย์ปัญหา
2.3 แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้น ใช้เนื้อหาคณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสู ตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และแนวการประเมินนักเรี ยนระดับนานาชาติ (PISA)โดยใช้เวลาในการ
ทดสอบ 120 นาที นักเรี ยนที่เข้าแข่งขันทุกระดับ ทาแบบทดสอบทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็ วและทักษะการคิดคานวณ จานวน 20 ข้อ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิ ดเติมคาตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จานวน 10 ข้อ
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ
ตอนที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคาตอบ

ดังนี้
จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
จานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน
จานวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน

4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสิ นจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 3 ตอนที่ 2 และตอนที่ 1 ตามลาดับ แล้ว
นาคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิ น ดังนี้
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
-ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 จานวนระดับชั้นละ 3- 5 คน ประกอบด้วย ครู ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นคณิ ตศาสตร์
หมายเหตุ
1.คณะกรรมการดาเนินการ จัดทาแบบทดสอบทุกฉบับ
2. ไม่อนุญาตให้นาเครื่ องคิดเลขหรื ออุปกรณ์ช่วยคานวณอื่นๆเข้าไปในห้องแข่งขัน
6. สถานทีแ่ ข่ งขัน
6.1 จัดสอบในห้องเรี ยน
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
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2.การแข่ งขันคิดเลขเร็ว
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-3
ประเภทเดี่ยว
1.2 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4-6
ประเภทเดี่ยว
1.3 นักเรี ยนระดับชั้น ม.1-3
ประเภทเดี่ยว

ระดับละ 1 คน
ระดับละ 1 คน
ระดับละ 1 คน

2. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1ส่ งรายชื่อนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครู ผฝู ้ ึ กสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด
2.2 การแข่งขันทุกระดับมีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้
-รอบที่ 1 จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่ มเลขโดดเป็ นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
-รอบที่ 2 จานวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่ มเลขโดดเป็ นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
เมื่อเสร็ จสิ้ นการแข่งขันรอบที่ 1 ให้พกั 10 นาที
2.3 วิธีการแข่ งขัน
2.3.1 ชี้แจงระเบียบการแข่งขันให้นกั เรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันและครู ผฝู ้ ึ กสอนเข้าใจตรงกันก่อนเริ่ มการแข่งขัน
2.3.2 ใช้โปรแกรม GSP ตามที่ส่วนกลางกาหนดไว้ให้เท่านั้น จะมีไฟล์แนบให้ท้ งั ระดับประถมและมัธยมศึกษา
2.3.3 ใช้กระดาษคาตอบขนาด ของกระดาษ A4 ดังตัวอย่างในการแข่งขันทุกระดับ
ชื่อ –สกุล...............................................................................โรงเรี ยน.........................................เลขที่.................ข้อ............
วิธีการและคาตอบ
พื้นที่สาหรับทดเลข

2.3.4 แจกกระดาษคาตอบตามจานวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ
2.3.5 ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรี ยน เลขที่นงั่ และหมายเลขข้อ ให้เรี ยบร้อยก่อนเริ่ มการแข่งขันในแต่ละรอบ
และห้ามเขียนข้อความอื่นๆจากที่กาหนด
2.3.6 เริ่ มการแข่งขันโดยสุ่ มเลขโดดจากโปรแกรม GSP ที่ทางคณะกรรมการจัดไว้ให้ เป็ นโจทย์และผลลัพธ์ ซึ่ งเลขโดด
ในโจทย์ที่สุ่มได้ตอ้ งไม่ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว หรื อถ้าสุ่ มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น
สุ่ มเลขโดดเป็ นโจทย์ 4 ตัว สุ่ มได้เป็ น 6616 มี 6 ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่ มใหม่ หรื อสุ่ มได้เป็ น 0054 มี 0 ซ้ าเกิน 1 ตัว
ต้องสุ่ มใหม่
สุ่ มเลขโดดเป็ นโจทย์ 5 ตัว สุ่ มได้เป็ น 43445 มี 4 ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่ มใหม่ หรื อสุ่ มได้เป็ น 20703 มี 0 ซ้ าเกิน 1
ตัว ต้องสุ่ มใหม่
2.3.7 เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษคาตอบ และดาเนินการแข่งขันต่อเนื่องจนครบทุกข้อ (ไม่มีการ
หยุดพักในแต่ละข้อเพื่อตรวจให้คะแนน/ไม่มีการเฉลยที่ละข้อให้นกั เรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขันรับทราบก่อนเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน)
2.4 หลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.4.1 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมปี ที่ 1-3) ใช้การดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร
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หรื อยกกาลังเท่านั้นเพื่อหาผลลัพธ์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน หรื อเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและคาตอบใน
รู ปของสมการก็ได้ สามารถดูตวั อย่างจากเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67
2.4.2 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมปี ที่ 4-6) ใช้การดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ บวก ลบ คูณ
หาร หรื อถอดรากอันดับที่ n ที่เป็ นจานวนเต็มบวกเท่านั้น เพื่อหาผลลัพธ์ ในการถอดรากต้องใส่ อนั ดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่ม
จากโจทย์ ยกเว้นรากอันดับที่สอง ในการถอดรากอันดับที่ n อนุญาตให้ใช้เพียงชั้นเดียว และไม่ อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ และให้
เขียนแสดงวิธีคิดทีละขั้นตอน หรื อเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและคาตอบในรู ปของสมการก็ได้ สามารถดูตวั อย่างจาก
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67
2.4.3 การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3) ใช้การดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ บวก ลบ คูณ
หาร หรื อถอดรากอันดับที่ n ที่เป็ นจานวนเต็มบวก เพื่อหาผลลัพธ์ สามารถใช้แฟคทอเรี ยลและซิ กมาได้ โดยมีขอ้ ตกลง ดังนี้
ในการถอดรากอันดับที่ n จะถอดกี่ช้ นั ก็ได้ ถ้าไม่ใช่รากอันดับที่สองต้องใส่ อนั ดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมาเท่านั้น
และไม่ อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ การใช้แฟคทอเรี ยลจะใช้ ! กี่ครั้งก็ได้ แต่ตอ้ งใส่ วงเล็บให้ชดั เจนทุกครั้ง สามารถดูตวั อย่างจาก
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67
หากมีการใช้ซิกมาต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักคณิ ตศาสตร์ โดยอนุญาตให้ใช้ ¡ ที่ปรากฏหลัง  ได้ไม่เกิน 2 ตัว
เพราะไม่ตอ้ งการให้มีการปรับรู ปแบบการใช้ซิกมาหรื อค่าที่เกิดจากการประยุกต์มาประกอบกับ ¡ เกินความจาเป็ น และตัวเลขที่
ปรากฏอยูก่ บั  ต้องเป็ นตัวเลขที่ได้จากโจทย์ที่สุ่มเท่านั้น และผลรวมต้องเป็ นจานวนเต็มบวก สามารถดูตวั อย่างจากเกณฑ์การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 67
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน
3.1 ผูท้ ี่ได้คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่กาหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน
3.2 ถ้าไม่มีผใู ้ ดได้คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่สุ่มได้ ผูท้ ี่ได้คาตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด และวิธีการถูกต้องเป็ นผูไ้ ด้
คะแนน ไม่วา่ ผลลัพธ์จะเป็ นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ที่ได้ตอ้ งเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น)
4. เกณฑ์ การตัดสิ น
คณะกรรมการนาคะแนนรวมของรอบที่ 1 และรอบที่ 2มาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิ น ดังนี้
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
-ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 ระดับประถมต้นและประถมปลาย (ป.1 – 3 และ ป.4 – 6) คณะกรรมการการแข่งขันจานวน 12 – 15 คน
5.2 ระดับมัธยมศึกษาต้น (ม.1 – 3 ) คณะกรรมการการแข่งขันจานวน 9 – 12 คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
-เป็ นครู ผสู ้ อนที่มีความเชี่ยวชาญการสอนคณิ ตศาสตร์หรื อการใช้โปรแกรม GSP
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-ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นคณิ ตศาสตร์
-กรรมการต้องไม่ตดั สิ นในกรณี ที่สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
6. สถานทีแ่ ข่ งขัน
6.1 ห้องที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม GSP ในการดาเนิ นการแข่งขันได้
6.2 การแข่งขันในแต่ละระดับให้ใช้หอ้ งแข่งขันห้องเดียวเท่านั้น

7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
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