
 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

รายการกจิกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน CKK OPEN HOUSE 2017 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ปีการศกึษา 2560 

วันท่ี 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังวัดล าพูน 

1. กจิกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 

ท่ี รายการแข่งขัน 

ระดับช้ัน 

ประเภท 
สถานท่ี

แข่งขัน 

หมาย

เหตุ ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

1 
การแขง่ขันสร้างสรรคผ์ลงาน 

คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
   

ทีมละ 

2 คน 

อาคาร4 

ห้อง 428 

 

2 การแขง่ขันคดิเลขเร็ว(180-IQ)    เดี่ยว 
อาคาร4 

ห้อง 438 

 

3 การแขง่ขันต่อสมการคณิตศาสตร ์

(A-Math) 
   

ทีมละ 

2 คน 

อาคาร4 

ห้อง 433 

 

4 การแขง่ขันซูโดก(Sudoku)    เดี่ยว 
อาคาร4 

ห้อง 435 

 

5 หมากฮอส (Checkers)    เดี่ยว 
อาคาร4 

ห้อง 436 

 

6 หมากรุก(Chess)    เดี่ยว 
อาคาร4 

ห้อง 437 

 

7 
การแขง่ขันคณิตคดิประลอง 

(เกม 24 แต้ม) 
  - เดี่ยว 

อาคาร4 

ห้อง 431 

 

2. กจิกรรมอ่ืนๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.1 กิจกรรม TOP STAR Asian (อาคาร 4 ช้ัน 1) 

2.2 กิจกรรมอาหาร Asian (อาคาร 4 ช้ัน 1) 

2.3 กิจกรรมพับกระดาษ Origami (หน้าห้อง E-learning) 

2.4 กิจกรรมศิลปะกับคณิตศาสตร ์ (หน้าห้อง E-learning) 

2.5 กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน Gifted Math โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน (ห้อง 424-425) 

2.6 กิจกรรมแสดงผลงานของครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ห้อง 422) 

 

หมายเหตุ  1. การแขง่ขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

   2. การแขง่ขันระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00–16.00 น. 

   3. การแขง่ขันระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 



 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

 

1.  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

1. ระดับและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 การแขง่ขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

 1.1 ระดับประถมศึกษา 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 

 1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 

 1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1 ประเภททีม 

 2.2 จ านวนผู้เข้าแขง่ขัน ทีมละ 2 คน 

3. วิธกีารด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 ส่งนักเรียนเขา้แขง่ขัน ระดับละ 1 ทีม  

 3.2 ก าหนดโจทยก์ารแขง่ขัน จ านวน 3 ขอ้ รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 3.3 ให้เวลาในการแขง่ขัน 2 ช่ัวโมง  

4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ก าหนดรายละเอียด ดังนี ้

4.1 โจทยก์ารแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP จ านวน 2 ขอ้ ขอ้ละ 30 คะแนน  

     รวม 75 คะแนน ซ่ึงแต่ละข้อใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

  4.1.1 ความสมบูรณ์และถูกต้องของรูปหรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  15  คะแนน 

  4.1.2 ความคดิและความสมเหตุสมผลของค าตอบและกระบวนการแก้ปัญหา 15  คะแนน 

 4.2 โจทยก์ารสร้างสรรคผ์ลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP จ านวน 1 ขอ้ 40 คะแนน 

4.2.1 ความเป็นพลวัต ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ความสวยงาม และความเหมาะสม 20 คะแนน 

  4.2.2 ผลงานสื่อความหมายได้สอดคล้องและเช่ือมโยงกันอยา่งต่อเนื่อง 20 คะแนน 

5. เวลาการแข่งขัน 

       1. การแขง่ขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

      2. การแขง่ขันระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

      3. การแขง่ขันระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 



 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

 

6. สถานท่ีในการแข่งขัน 

 อาคารพศิาลโสภาคุณ (อาคาร 4) ห้อง 428 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน  

7. รางวัล การแขง่ขันแต่ละระดับจะมีรางวัล 3 รางวัล ดังนี ้

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิน้สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

 

2.  การแข่งขันคิดเลขเร็ว(180-IQ) 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

1.1 ระดับประถมศึกษา 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6 

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นการเขา้แขง่ขันรายบุคคล จ านวนผู้เข้าแขง่ขันระดับละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน  

3. วิธกีารด าเนินการ และรายละเอียดของกิจกรรม 

3.1 การจัดการแข่งขัน  มีการแขง่ขัน 2 รอบ ดังนี ้

รอบที่ 1 จ านวน 15 ขอ้ ใช้เวลาขอ้ละ 30 วนิาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย ์4 ตัวเลข ผลลัพธ ์2 หลัก 

รอบที่ 2 จ านวน 10 ขอ้ ใช้เวลาขอ้ละ 30 วนิาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย ์5 ตัวเลข ผลลัพธ ์3หลัก 

3.2 วิธกีารแข่งขัน   

3.2.1 การสุ่มเลขโดดในโจทย ์มีเลขโดดซ้ ากันได้ไม่เกิน 2 ตัว และเลข 0 มีได้เพียงตัวเดียวเทา่นั้น 

3.2.2 เม่ือหมดเวลาในแต่ละข้อ กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ และด าเนินการแขง่ขันต่อเนื่องจน

ครบทุกขอ้  

3.3 หลักเกณฑ์การแข่งขัน  

3.3.1 การแขง่ขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) ใช้การด าเนินการทาง

คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจ านวนเต็มบวกเท่านั้น เพื่อหา

ผลลัพธ ์ในการถอดรากต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขท่ีสุ่มจากโจทย ์ยกเวน้รากอันดับที่สอง ใน

การถอดรากอันดับที่ n อนุญาตให้ใช้เพียงช้ันเดียว และไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ และให้เขียนแสดงวธิี

คดิทีละขัน้ตอน หรือเขยีนแสดงความสัมพันธ์ของวธิีการและค าตอบในรูปของสมการก็ได ้(ใช้

หลักเกณฑ์เดียวกับการแขง่ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67) 

3.3.2 การแขง่ขนัระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้การด าเนินการทาง

คณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เป็นจ านวนเต็มบวกเท่านั้น เพื่อหา

ผลลัพธ ์สามารถใช้แฟคทอเรียลได้ ในการถอดรากต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขท่ีสุ่มจากโจทย ์

ยกเวน้รากอันดบัที่สอง ในการถอดรากอันดับที่ n จะถอดกี่ช้ันก็ได้ ไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์ และ

เครื่องหมายซิกม่า การใช้แฟคทอเรียลจะใช้ ! กี่ครั้งก็ได้แต่ต้องใส่วงเล็บให้ชัดเจนทุกครั้ง และให้เขียน

แสดงความสัมพันธ์ของวธิีการและค าตอบในรูปของสมการเท่านั้น (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการแขง่ขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ยกเวน้ เครื่องหมายซิกม่า) 



 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

 

 

4. เวลาในการแข่งขัน  

       1. การแขง่ขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

       2. การแขง่ขันระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

       3. การแขง่ขันระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

5. สถานท่ีในการแข่ง อาคาร 4 ห้อง 438 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

6. เกณฑ์ในการตัดสนิ คณะกรรมการจะพิจารณาจากค าตอบที่ตรงตามที่ก าหนดและค าตอบนั้นต้องเขยีน

วธิีการถูกต้อง ชัดเจน คะแนน ขอ้ละ 1 คะแนน หากไม่มีผู้ใดได้ค าตอบที่ตรงกับผลลัพธท์ี่สุ่มได้ ผู้ที่ได้

ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธม์ากที่สุดและวธิีการถูกต้อง เป็นผู้ได้คะแนน 

7. รางวัล  การแขง่ขันแต่ละระดับจะมีรางวัล 3 รางวัล ดังนี ้ 

- รางวัลชนะเลศิ พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิน้สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

 

3.  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) 

 

3.1 การแข่งขันเกม A – Math ระดับช้ัน ประถมศึกษา 

1.ประเภทและจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 1.1  เป็นการแขง่ขันประเภททีม ทีมละ 2 คน 

 1.2  แต่ละโรงเรียนแขง่ขันได้ไม่เกิน 2 ทีม 

2. กตกิาและเกณฑ์การแข่งขัน 

 2.1  กรรมการจะจัดท าแขง่ขันการประกบคูแ่บบสุ่ม (Random) ด้วยวธิีจับสลาก 

2.2 ให้ผู้เข้าแขง่ขันตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการแขง่ขัน (แต่ละโรงเรียนต้องน ากระดาน 

A – math มาเองอยา่งน้อย 2 กระดาน) 

เบี้ย (TILES) มีทัง้สิน้ 100 ตัว จะมีคะแนนคา่ของตัวเลขแต่ละตัวปรากฏอยูต่ามความยากง่ายของการเล่น ดังนี้ 

ตัวเลข 01  มี 5 ตัว ตัวเลข 11   มี 6 ตัว ตัวเลข 21  มี 6 ตัว ตัวเลข 31   มี 5 ตัว 

ตัวเลข 42   มี 5 ตัว ตัวเลข 52   มี 4 ตัว ตัวเลข 62  มี 4 ตัว ตัวเลข 72   มี 4 ตัว 

ตัวเลข 82   มี 4 ตัว ตัวเลข 92   มี 4 ตัว ตัวเลข 103 มี 2 ตัว ตัวเลข 114  มี 1 ตัว 

ตัวเลข 123 มี 2 ตัว ตัวเลข 136 มี 1 ตัว ตัวเลข 144 มี 1 ตัว ตัวเลข 154 มี 1 ตัว 

ตัวเลข 164 มี 1 ตัว ตัวเลข 176 มี 1 ตัว ตัวเลข 184 มี 1 ตัว ตัวเลข 197 มี 1 ตัว 

ตัวเลข 205 มี 1 ตัว ตัว  +2          มี 4 ตัว ตัว -2          มี 4 ตัว ตัว  +/-1     มี 5 ตัว  

ตัว      ×2      มี 4 ตัว ตัว  ÷2          มี 4 ตัว ตัว  ×/÷1    มี 4 ตัว ตัว  =1         มี 11 ตัว  

ตัว BLANK0   มี 4 ตัว 

หมายเหตุ - เบ้ีย +/- หรือ ×/÷ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อเลอืกแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได ้

-BLANK ใช้แทนตัวอะไรก็ได้ตัง้แต่ 0-20 รวมท้ัง +,-, ×, ÷,= เมื่อก าหนดแลว้จะเปลี่ยนไม่ได ้

2.3 ในแต่ละกระดาน จะแขง่ขันเพยีง 4 คน ( 2 ทีม ) 

2.4 หลังจบเกมที่ 1 ให้ผู้แขง่ขันสลับคูแ่ขง่ โดยผู้ชนะจะแขง่ขันกับผู้ชนะที่อยูใ่นกลุ่มเดียวกัน แพแ้ขง่กับแพ้ 

จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแขง่ขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) จากนั้นกรรมการจัดเรียงอันดับผล

การแขง่ขันเพื่อประกบคูก่ารแขง่ขันในเกมที่ 2 

2.5 กรรมการประคบคู่แขง่ขันแบบเรียงล าดับ  king of the hill จากผลการแขง่ขันในเกมที่ 2 

 - ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 1 หลังจบเกมที่ 2  แขง่กับทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 2 

 - ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 3 หลังจบเกมที่ 2  แขง่กับทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 4 

 -  ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 5 หลังจบเกมที่ 2  แขง่กับทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 6 

ตามล าดับ จบเกมให้ส่งใบบันทึกการแขง่ขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 

2.6 จากนั้นน าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เขา้สู่รอบชิงชนะเลิศ โดยท า

การแขง่ขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน – หลัง เพื่อความยุติธรรม 
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3.2 การแข่งขัน A-Math ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.ประเภทและจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 1.1  เป็นการแขง่ขันประเภทเดี่ยว จ านวน  1 คน 

 1.2  แต่ละโรงเรียนแขง่ขันได้ไม่เกิน 2 ทีม 

2. กตกิาและเกณฑ์การแข่งขัน 

 2.1  กรรมการจะจัดท าแขง่ขันการประกบคูแ่บบสุ่ม (Random) ด้วยวธิีจับสลาก 

2.2 ให้ผู้เข้าแขง่ขันตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการแขง่ขัน (แต่ละโรงเรียนต้องน ากระดาน 

A – math มาเองอยา่งน้อย 2 กระดาน) 

เบี้ย (TILES) มีทัง้สิน้ 100 ตัว จะมีคะแนนคา่ของตัวเลขแต่ละตัวปรากฏอยูต่ามความยากง่ายของการเล่น ดังนี้ 

ตัวเลข 01  มี 5 ตัว ตัวเลข 11   มี 6 ตัว ตัวเลข 21  มี 6 ตัว ตัวเลข 31   มี 5 ตัว 

ตัวเลข 42   มี 5 ตัว ตัวเลข 52   มี 4 ตัว ตัวเลข 62  มี 4 ตัว ตัวเลข 72   มี 4 ตัว 

ตัวเลข 82   มี 4 ตัว ตัวเลข 92   มี 4 ตัว ตัวเลข 103 มี 2 ตัว ตัวเลข 114  มี 1 ตัว 

ตัวเลข 123 มี 2 ตัว ตัวเลข 136 มี 1 ตัว ตัวเลข 144 มี 1 ตัว ตัวเลข 154 มี 1 ตัว 

ตัวเลข 164 มี 1 ตัว ตัวเลข 176 มี 1 ตัว ตัวเลข 184 มี 1 ตัว ตัวเลข 197 มี 1 ตัว 

ตัวเลข 205 มี 1 ตัว ตัว  +2          มี 4 ตัว ตัว -2          มี 4 ตัว ตัว  +/-1     มี 5 ตัว  

ตัว      ×2      มี 4 ตัว ตัว  ÷2          มี 4 ตัว ตัว  ×/÷1    มี 4 ตัว ตัว  =1         มี 11 ตัว  

ตัว BLANK0   มี 4 ตัว 

หมายเหตุ - เบีย้ +/- หรือ ×/÷ ให้เลือกใช้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง และเม่ือเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได ้

-BLANK ใช้แทนตัวอะไรก็ได้ตั้งแต่ 0-20 รวมทั้ง +,-, ×, ÷,= เม่ือก าหนดแล้วจะเปลี่ยนไม่ได ้

2.3 ในแต่ละกระดาน จะแขง่ขันเพยีง 4 คน ( 2 ทีม ) 

2.4 หลังจบเกมที่ 1 ให้ผู้แขง่ขันสลับคูแ่ขง่ โดยผู้ชนะจะแขง่ขันกับผู้ชนะที่อยูใ่นกลุ่มเดียวกัน แพ้

แขง่กับแพ ้

จบเกมให้ส่งใบบันทึกผลการแขง่ขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) จากนั้นกรรมการจัดเรียงอันดับผล

การแขง่ขันเพื่อประกบคูก่ารแขง่ขันในเกมที่ 2 

2.5 กรรมการประคบคู่แขง่ขันแบบเรียงล าดับ  king of the hill จากผลการแขง่ขันในเกมที่ 2 

 - ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 1 หลังจบเกมที่ 2  แขง่กับทีมที่มีคะแนนล าดบัที่ 2 

 - ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 3 หลังจบเกมที่ 2  แขง่กับทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 4 

 -  ทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 5 หลังจบเกมที่ 2  แขง่กับทีมที่มีคะแนนล าดับที่ 6 

ตามล าดับ จบเกมให้ส่งใบบันทึกการแขง่ขัน (ใบมาสเตอร์สกอร์การ์ด) 

2.6 จากนั้นน าทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 2 ล าดับแรก ในรอบคัดเลือก เขา้สู่รอบชิงชนะเลิศ โดยท า

การแขง่ขัน 2 เกม และผลัดกันเริ่มต้นเกมก่อน – หลัง เพื่อความยุติธรรม 
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4.  การแข่งขันซูโดก(Sudoku) 

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 เป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันประถมศึกษาปี่ที่ 1-6  

1.2 เป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 

1.3 เป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 4-6  

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 แขง่ขันประเภทเดี่ยว ระดับละ 1 คน 

3. วิธกีารด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ให้ผู้เข้าแขง่ขันแขง่ขันทั้งหมด 1 รอบ 60 นาที โดยใช้โจทย์ปริศนา 10 ขอ้ตามรูปแบบที่ก าหนดให้ 

รูปแบบละ 1 ตาราง รวม 10 ตาราง ผู้เข้าแขง่ขันที่มีคะแนนสูงสุดถือวา่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

4.  รูปแบบปริศนาซูโดกุท่ีใช้ในการแข่งขัน 

 4.1 ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 10 รูปแบบดังนี ้

1. 6x6 Classic Sudoku  6. 9x9 Classic Sudoku    

2. 6x6 Alphabet Sudoku  7. 9x9 Alphabet Sudoku    

3. 6x6 Diagonal Sudoku    8. 9x9 Diagonal Sudoku    

4. 6x6 Jigsaw Sudoku    9. 9x9 Jigsaw Sudoku    

5. Thai Alphabet Sudoku    10. 9x9 Even-Odd Sudoku    

 4.2 ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยซูโดกุ 9x9  ทั้งหมด 10 รูปแบบดังนี ้

1. Classic Sudoku  6. Consecutive Sudoku    

2. Diagonal Sudoku   7. Asterisk Sudoku    

3. Alphabet Sudoku     8. Thai Alphabet Sudoku    

4. Jigsaw Sudoku     9. Diagonal jigsaw Sudoku    

5. Even-Odd Sudoku     10. Windoku Sudoku    

 

5. กตกิาการแข่งขันและวิธกีารนับคะแนนซูโดก ุ

 นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปริศนาซูโดกุได้ภายในเวลาที่ก าหนด และถูกต้อง จะได้รับคะแนนประจ า

โจทยป์ริศนาขอ้ละ 10 คะแนน หากท าปริศนาไม่ถูกต้อง สามารถท าผิดได้ข้อละ 2 ช่องเท่านั้นโดยจะหัก

คะแนนช่องละ 3 คะแนน  

หากนกัเรียนสามารถแก้โจทย์ปริศนาทั้งหมดได้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดในแต่ละรอบ (รวมถึง

ปริศนาที่ผิดไม่เกิน 2 ช่อง) จะได้รับคะแนนโบนัสเวลาเพิ่มนาทีละ 3 คะแนน โดยค านวณจากเวลาที่เหลืออยู่

เป็นนาท ี(เศษของนาทีปัดทิ้ง) คูณด้วย 3 (ถ้าแก้โจทย์ปริศนาไม่ถูกต้อง และผิดเกิน 2 ช่อง ตั้งแต ่1 ตาราง
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ขึ้นไป จะไม่ได้รับคะแนนโบนัส) ตัวอยา่งการคดิคะแนนโบนัสเวลา เช่น ถ้าก าหนดเวลาในรอบให ้30 นาที 

แต่นาย Z ท าเสร็จและถูกต้องภายในเวลา 20 นาท ี40 วนิาที นาย Z จะได้คะแนนโบนัสเวลาในรอบนี ้

เท่ากับ 9 นาท ีx 3 คะแนนต่อนาท ี= คะแนนโบนัสเวลา 27 คะแนน 

 

6. เวลาการแข่งขัน 

       1. การแขง่ขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

       2. การแขง่ขันระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

       3. การแขง่ขันระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 

7. สถานท่ีในการแข่งขัน 

 อาหาร 4 ห้อง 435  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 

 

8.  รางวัล 

 การแขง่ขันแต่ละระดับจะมีรางวัล 3 รางวัล ดังนี ้

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิน้สุด 
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5. การแข่งขันหมากฮอส 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

1.1 ระดับประถมศึกษา 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีที ่1 – 6 

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นการเขา้แขง่ขันรายบุคคล จ านวนผู้เข้าแขง่ขันระดับละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน  

3. วิธดี าเนินการแข่งขัน และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  

3.1 แบ่งการแขง่ขันเป็น 2 สาย (สาย A และสาย B ) 

 3.2 แต่ละสายใช้การจับสลากประกบคูแ่ขง่ขัน การแขง่ขันเป็นแบบแพ้คัดออก (Knock Out)  

 3.3 แขง่ขันจ านวน 3 เกม ผู้ชนะได้ 2 เกมก่อน เป็นฝ่ายชนะ ในการแขง่ขันแต่ละครั้ง  

3.4 ใช้เวลาในการแขง่ขันไมเ่กิน 15 นาท ี 

3.5 ผู้ชนะในแต่ละสายเข้าไปแขง่ขันรอบชิงชนะเลิศ  

3.6 อันดับที่ 2 ของแต่ละสายเข้าไปแขง่ขันชิงอันดับที่ 3  

4. เวลาการแข่งขัน 

      1. การแขง่ขนัระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

      2. การแขง่ขันระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

      3. การแขง่ขันระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 

5. สถานท่ีในการแข่งขัน 

 อาหาร 4 ห้อง 436  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 

6. รางวัล 

 การแขง่ขันแต่ละระดับจะมีรางวัล 3 รางวัล ดังนี ้

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบตัร 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิน้สุด 
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6. การแข่งขันหมากรุก 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

1. ระดับประถมศึกษา 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับระดับประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นการเขา้แขง่ขันรายบุคคล จ านวนผู้เข้าแขง่ขันระดับละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน  

3. วิธดี าเนินการแข่งขัน และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน     

 3.1 ใช้ระบบการแขง่แบบแพ้คัดออก  

3.2 การแขง่ขันในรอบแรก จัดแขง่ขันในระบบ 2 กระดานก่อน เป็นฝ่ายชนะ ในการแขง่ขันแต่ละครั้ง   

3.3 การแขง่ขันในรอบชิงชนะเลิศ จัดแขง่ขันในระบบ 3 กระดานก่อน เป็นฝ่ายชนะ  

3.4 ใช้เวลาในการแขง่ขัน 20 นาที   

4. เวลาการแข่งขัน 

 1. การแขง่ขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

      2. การแขง่ขันระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดี  ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

      3. การแขง่ขันระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

5. สถานท่ีในการแข่งขัน 

 อาหาร 4 ห้อง 437  โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 

6. รางวัล 

 การแขง่ขันแต่ละระดับจะมีรางวัล 3 รางวัล ดังนี ้

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิน้สุด 
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7.  การแข่งขันคณิตคิดประลอง(เกม 24 แต้ม) 

1.คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 1.1 เป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 

 1.2 เป็นนักเรียนที่อยูใ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 

2.ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 เป็นการแขง่ขันรายบุคคล ระดับช้ันละ 1 คน มี 4 ระดับช้ัน ได้แก ่

 2.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 

 2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 

3.วิธกีารด าเนินการและรายละเอียดของกิจกรรม 

 การแขง่ขันจะแบ่งเป็น 2 รอบ คอืรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยจะคัดเลือกผู้เข้าแขง่ขัน

ระดับช้ันละ 5 คน เขา้สู่รอบชิงชนะเลิศ 

4.รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 4.1 กรรมการจะก าหนดเลขโดด 4 ตัว สุ่ม เลขโดด 1 ตัว ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง 

 4.2 น าเลขโดทั้ง 4 ตัว มาบวก ลบ คูณ หาร ให้ได้ค าตอบ 24 

 (ถ้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ค าตอบเป็นจ านวนสองหลักที่กรรมการก าหนด) 

 4.3 เวลาในการคดิ รอบคัดเลือกขอ้ละ  30  วนิาที และรอบชิงชนะเลิศขอ้ละ 45 วนิาท ี

 4.4 กระดาษค าตอบต้องเขยีนวิธีหาค าตอบอยา่งชัดเจน 

5.เวลาการแข่งขัน 

 1. การแขง่ขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันพฤหัสบด ี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

      2. การแขง่ขันระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

6.สถานท่ีในการแข่งขัน 

 อาคาร 4 ห้อง 431 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

7.เกณฑ์ในการตัดสนิ 

 กรรมการจะพิจารณาจากค าตอบที่ตรงตามทีก่ าหนดและค าตอบนั้นต้องเขยีนวิธีคิดอยา่งชัดเจน

และถูกต้องตามกติกาที่ก าหนด ได้ข้อละ 1 คะแนน 

 การแขง่ขันในแต่ละรอบ จะมีทัง้หมด 15 ขอ้ 

8.รางวัล 

 การแขง่ขันแต่ละระดับจะมีรางวัล 3 รางวัล ดังนี ้

  - รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พรอ้มเกียรติบัตร 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร 
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 การสมัครกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ในงาน CKK Open House 2017  ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

 

 ช่องทางการสมัครท่ี 1 

1. ลิงค์การสมัครแขง่ขัน 

  https://drive.google.com/open?id=1V14RzvAafXWPHLc-YwHoiX6BJ1bRh5HQXQZKqzbZxBg 

 

 ช่องทางการสมัครท่ี 2 

1. QR-Code การสมัครแขง่ขันระดับ

ประถมศึกษา 

  

2. QR-Code การสมัครแขง่ขันระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

 
 

3. QR-Code การสมัครแขง่ขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบกรุณาติดต่อ 053-525746 ต่อ 123 หรือ  

      โทร  081-9606224  , โทร 095-3066728 

E-mail wiwapohn@gmail.com    

https://drive.google.com/open?id=1V14RzvAafXWPHLc-YwHoiX6BJ1bRh5HQXQZKqzbZxBg

