
การแข่งขัน180-IQ 
 
1. ระดับชั้นที่จัดการแข่งขัน 

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1–ม.3)  
2. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
     2.1 เป็นการแข่งขันเดี่ยวประเภท 

2.2 โรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้เพียง 1 คน 
3. ก าหนดการ  

3.1 หมดเขตสมัครเข้าแข่งขัน : สมัครเข้าแข่งขัน ทางเว็บไซต์ http://scitech.kpru.ac.th 
ภายในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

3.2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 
3.3 วันแข่งขัน : วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

เวลา 09.00-09.30 น.  รอบคัดเลือก 
เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป  รอบชิงชนะเลิศ 

4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการแข่งขัน 
 4.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก (ใช้โปรแกรม Microsoft Team และ โปรแกรม Kahoot)  
วันอังคารที ่18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00–09.30 น. 
  4.1.1 แข่งขันโดยใช้โปรแกรม Kahoot จ านวน 20 ข้อ ประเภทของค าถามจะเป็นปรนัย 4 
ตัวเลือก มีเวลาให้ท าข้อละ 20 วินาที 
  4.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน  

- ในการตอบถ้าใช้เวลา 1 วินาที คะแนนจะลดไป 25 คะแนน จาก 1,000 คะแนน  
- เมื่อตอบค าถามถูกติดต่อกัน 1 ข้อ คะแนนจะบวกเพ่ิม 100 คะแนน  
- เมื่อตอบค าถามถูกติดต่อกัน 2 ข้อ คะแนนจะบวกเพ่ิม 200 คะแนน  
- เมื่อตอบค าถามถูกติดต่อกัน 3 ข้อ คะแนนจะบวกเพ่ิม 300 คะแนน  
- เมื่อตอบถูกติดต่อกันไปเรื่อยๆ คะแนนจะถูกบวกเพ่ิมตามจ านวนข้อไปเรื่อยๆ 

  4.1.3 เมื่อตอบค าถามครบ 20 ข้อ ระบบจะรวบรวมคะแนนและจัดล าดับของผู้เข้าแข่งขัน 
  4.1.4 ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 7 อันดับแรก จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
  4.1.5 ในกรณีที่ผู้มีคะแนนสูงสุดในอันดับที่ 7 มีมากกว่า 1 ทีม จะตัดสินโดยการให้ทีมที่มี
คะแนนเท่ากันแข่งขันโดยใช้โปรแกรม Kahoot ในชุดส ารอง จนกว่าจะได้ตัวแทนครบทั้ง 7 ทีม 

* จะขอยึดคะแนนตามโปรแกรม Kahoot โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ตัวอย่างของค าถาม 
จงหาสมการที่สอดคล้องกับค าตอบต่อไปนี้ 
โจทย์ข้อที่ 1 ค าตอบ 59  
ตัวเลือก  1) (7 8) 4 (7 1)         2)   (7 4) (8 7) 1     
  3)  8 (7 7) (1 4)        4)   (7 1) 7 (8 4)     

 เฉลยคือ ข้อ 1 
โจทย์ข้อที่ 2 ค าตอบ 85 

 ตัวเลือก 1) 2(0 8) (5 3 )       2) 2((3 5) 0) 8    
  3)  25 (3 8) 0       4) 2((3 8) 5) 0    
 เฉลยคือ ข้อ 4 



 4.2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ(ใช้โปรแกรม Microsoft Team และ เว็บไซต์การแข่งขัน)  
วันอังคารที ่18 สิงหาคม2563 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป 
  4.2.1 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 7 ทีม จะเข้าแข่งขัน 180 IQ ใน Microsoft Team โดยกรรมการจะ
ท าการบันทึกวีดิโอตลอดการแข่งขัน 
  4.2.2 ท าการแข่งขันโดยโปรแกรม 180 IQ โดยจะแชร์หน้าจอผ่าน Microsoft Team 
กรรมการจะส่งที่อยู่เว็บไซต์ ชื่อ และรหัสผ่านให้แต่ละทีมเพ่ือใช้ในการกดปุ่มเพ่ือตอบค าถาม และท าการ
ซักซ้อมความเข้าใจก่อนท าการแข่ง โดยก าหนดให้ท้ัง 7 ทีม มีคะแนนเริ่มต้นเท่ากับ 0 

4.2.3. คอมพิวเตอร์จะท าการสุ่มตัวเลขโดดขึ้นมา 5 หลัก พร้อมก าหนดเลข 100 และ 
ค าตอบ 3 หลัก จากนั้นให้ทีมที่เข้าแข่งขันใช้เลขโดดที่ก าหนดให้ 5 หลัก มาค านวณโดยกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   , , , , ,!,a b     และ ba ซ่ึง 0a   เช่น 50   ไม่สามารถใช้ได้  โดยที่ a  และ b จะต้องเป็น
เลขที่น ามาจากโจทย์เท่านั้น ยกเว้นรากท่ีสองสามารถน ามาใช้ได้ ให้ได้ค าตอบที่ก าหนดหรือใกล้เคียงที่สุด  

4.2.4. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เราจะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่านั้น ไม่อนุญาต 
ให้ใช้ค าว่า ได ้เป็น เหลือ คือ 

4.2.5. ในการใช้รากที่ a  ของ b เราอนุญาตให้ใช้ค าว่า รากที ่ a  ของ b  เท่านั้นไม่อนุญาต 
ให้ใช้ค าว่า สแควรูท เช่น สแควรูท 4 เท่ากับ 2 ไม่สามารถใช้ได้ 

4.2.6. ในการใช้ ba เราอนุญาตให้ใช้ค าว่ายกก าลังเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ค าว่าก าลัง เช่น 5  
ก าลัง 2 = 25 ไม่สามารถใช้ได้  

4.2.7. ส าหรับการใช้เครื่องหมาย   มักมีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น 39 ถ้าต้องการค าตอบ 
เท่ากับ 3 ต้องพูดว่า สามหารเก้า หรือ เก้าหารด้วยสาม จึงจะได้ค าตอบเท่ากับ 3 

4.2.8. เวลาที่ใช้คือภายใน 1 นาท ีถ้ามีทีมที่ได้ค าตอบตามที่ก าหนด ให้ยกปุ่มขอตอบจาก 
ลิงค์ที่คณะกรรมการแจ้ง โดยต้องรอค าสั่งจากผู้ควบคุม หลังจากผู้ควบคุมพูดว่า “จับเวลา” สามารถกดปุ่มขอ
ตอบเพื่อเฉลยได้ทันที โดยทีมที่กดปุ่มเป็นทีมแรกจะขึ้นสถานะเป็นสีเขียว และทีมท่ีกดปุ่มเป็นทีมท่ีสองจะขึ้น
สถานะเป็นสีเหลือง ทีมท่ีกดปุ่มในล าดับที่ 3 เป็นต้นไปจะไม่ข้ึนสถานะใดและจะไม่มีสิทธิ์ตอบในข้อนั้น ๆ การ
กดปุม่ขอตอบต้องกดภายในเวลา 1 นาทีเท่านั้น หาเลยเวลา 1 นาที จะถือเป็นโมฆะ 

4.2.9. ทีมแรกจะได้สิทธิ์ในการเฉลยก่อน ถ้าเฉลยถูกต้องจะได้รับ 2 คะแนนและถือเป็น 
สิ้นสุดเกมในข้อนั้น ๆ แต่ถ้าทีมแรกเฉลยผิดทีมที่ตอบผิดจะถูกหักคะแนน 1 คะแนนจากคะแนนที่มีอยู่ ทีมท่ี
กดปุ่มขอตอบเป็นทีมที่สอง (ถ้ามี) จะได้สิทธิ์ในการตอบ ถ้าเฉลยถูกต้องจะได้รับ 2 คะแนน และถ้าตอบผิดจะ
ถูกหักคะแนน 1 คะแนน และสิ้นสุดเกมในข้อนั้น ๆ ถ้ากรณีที่ทีมใดกดปุ่มขอตอบก่อน จะถือว่าทีมนั้นหมด
สิทธิ์ในการตอบ 

4.2.10. กรณีท่ียังไม่มีทีมใดได้ค าตอบตรงตามที่ก าหนด จนรอให้เวลาหมดก่อนแล้วกรรมการ 
จะให้สัญญาณในการกดปุ่มขอตอบอีกครั้ง ทีมที่กดปุ่มก่อนและใกล้เคียงท่ีสุด จะได้สิทธิ์เฉลย โดยค าตอบที่
ใกล้เคียงน้อยที่สุดจะมีสิทธิ์ในการเฉลยก่อน เช่น ค าตอบคือ 180 ทีมที่ตอบ 179 จะมีสิทธิ์ในการเฉลยก่อนทีม
ที่ตอบ 181 ถ้าเฉลยถูกต้องจะได้รับ 2 คะแนนและถือเป็นสิ้นสุดเกมในข้อนั้น ๆ แต่ถ้าเฉลยผิดถูกหักคะแนน 1 
คะแนนจากคะแนนที่มีอยู่ ทีมที่กดปุ่มขอตอบเป็นทีมท่ีสอง (ถ้ามี) จะได้สิทธิ์ในการตอบ ถ้าเฉลยถูกต้องจะ
ได้รับ 2 คะแนน และถ้าตอบผิดจะถูกหักคะแนน 1 คะแนน และสิ้นสุดเกมในข้อนั้น ๆ  

 
 
 



4.2.11. เมื่อท าการแข่งขันครบทั้ง 15 ข้อ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 หากมีผู้ได้คะแนนในอันดับที่ 1 2 หรือ 3 เท่ากัน จะตัดสินโดย
การให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันเพ่ิมอีก 1 ข้อ ทีมที่ตอบถูกได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ หรือทีมที่ได้ตอบก่อนแต่
ตอบผิดจะเป็นผู้แพ้ 

4.2.12. ในการที่จะน าตัวเลขมาด าเนินการทางคณิตศาสตร์แล้วได้ผลลัพธ์ หากยังไม่น าไปใช้ 
ให้บอกว่า “พักไว้ก่อน” และหากจะน ามาใช้ให้อ้างทุกครั้งด้วย ตัวอย่างเช่น 5×6=30 พักไว้ก่อน 2+3=5, 
5+10=15 น า 30 ที่พักไว้มาบวก 15 เท่ากับ 45 

4.2.13. ในกดการยกมือ หากมีทีมใดที่ตอบผิดไปแล้ว ให้ทีมที่เหลือท่ีมีสิทธิ์ตอบโดยการกด 
ยกมืออีกครั้ง หากพบว่าท าผิดกติกา เราจะตัดสิทธิ์ในข้อนั้นทันที และในการกดยกมือเพ่ือเฉลยให้รอค าสั่งจาก
ผู้ควบคุมเท่านั้น หากผู้ควบคุมยังไม่ได้สั่งให้กดยกมือ แล้วกดยกมือ เราจะตัดสิทธิ์ในการตอบเช่นกัน 

4.2.14. ในการสุ่มค าถาม หากพบว่ามีเลขซ้ ากัน 3 ตัว หรือมีเลข 0 สองตัว เราจะท าการสุ่ม 
ค าถามใหม่และในการสุ่มค าตอบหากมีตัวเลขในหลักร้อยเป็น 0 เราจะท าการสุ่มค าตอบใหม่เช่นกัน 

4.2.15. ในกรณีที่กดยกมือแล้วตอบ ให้ตอบภายใน 3 วินาที และหากยังไม่ตอบเราจะตัด 
สิทธิ์ในการเฉลยข้อนั้นทันที 

4.2.16. ในการตอบ เราต้องตอบแบบต่อเนื่อง ชัดเจน เสียงดัง และพูดช้าๆ 
4.2.17. ในการแข่งขัน 180 IQ ในครั้งนี ้เราจะยึดกติกาของผู้จัดการแข่งขันเป็นหลัก 

5. เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน 
5.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิดกล้องและเปิดไมค์ แต่ห้ามส่งเสียงผู้จนกว่าผู้ควบคุมจะอนุญาตทีมนั้นๆ 

ในกรณีที่มีเสียงรบกวนเกิดข้ึนระหว่างการแข่งขัน จะขอตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ในข้อนั้น 
5.2 การแข่งขันอนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันท าการซักถามหรือประท้วงจากกรรมการได้เท่านั้น 
5.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์หรือประท้วงไม่ได้ 

6. ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน 
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท ์5570 6555 ต่อ 4010 

 
หมายเหตุ  วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 จะมีการทดสอบระบบ ในเวลา  10.00  น.เป็นต้นไป ขอให้ผู้เข้า 

    แข่งเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบ ได้แก ่เครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ที่ 
    เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว 

 


