
การแขงขัน 180-IQ 
 
วันท่ีแขงขัน : วันอังคารท่ี 17  สิงหาคม 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–ม.3) 
   วันพุธท่ี 18  สิงหาคม 2564  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
รูปแบบการแขงขัน : Microsoft Teams โปรแกรม Kahoot 
 
1. ระดับช้ันท่ีจัดการแขงขัน 

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–ม.3) 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

2. คุณสมบัติและจำนวนผูเขาแขงขัน 
 2.1 เปนการแขงขันประเภทเดี่ยว 
 2.2 สงผูเขาแขงขันไดระดับละ 1 คน 
 2.3 เปนนักเรียนท่ีศึกษาในสถานศึกษา ท่ีเปนเจาของผลงาน และอยูในชั้นเรียนจริง ตามใบสมัครท่ียื่น
สมัคร ไมสามารถเปลี่ยนผูเขาแขงขันได หากตรวจสอบพบวารายชื่อผูเขาแขงขันไมตรงจะปรับแพทันที 
3. กำหนดการ 
 3.1 การสมัครเขาแขงขัน : เปดรับสมัครวันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม 2564 และปดรับสมัครวันอังคารท่ี 10 
สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. 
 3.2 ประกาศรายชื่อผูเขาเแขงขัน : วันพุธท่ี 11 สิงหาคม 2564 
 3.3 ทดสอบระบบดวย Microsoft Teams : วันจันทรท่ี 16 สิงหาคม 2564 

เวลา 09.00 น.-10.00 น.  มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–ม.3) 
  เวลา 10.00 น.-11.00 น.  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
 3.4 วันท่ีแขงขัน : วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2564 

วันอังคารท่ี 17  สิงหาคม 2564 มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1–ม.3) 
วันพุธท่ี 18 สิงหาคม 2564 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
กำหนดการแขงขัน 

  เวลา 08.30-09.00 น.  รายงานตัวทาง Microsoft Teams 
เวลา 09.00-09.30 น.   รอบคัดเลือก 
เวลา 10.00 น.เปนตนไป   รอบชิงชนะเลิศ 

4. วิธีดำเนินการและรายละเอียดการแขงขัน 
4.1 การสมัครเขาแขงขัน 

1) สมัครเขาแขงขันทางเว็บไซต https://scitech.kpru.ac.th/ เปดระบบสมัครวันจันทรท่ี 12 
กรกฎาคม 2564 และปดรับสมัครวันอังคารท่ี 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. และประกาศรายชื่อผูเขาเแขง
ขัน ในวันพุธท่ี 11 สิงหาคม 2564 

2) อาจารยผูควบคุมและผูเขาแขงขันทดสอบโปรแกรม Microsoft Teams พรอมชี้แจงกติกา
ตามวัน เวลา ท่ีกำหนดในขอ 3.3 

3) วันท่ีแขงขัน ดำเนินการแขงขันตามกติกาท่ีกำหนด 
4.2 กติกาการแขงขัน 

  1) การแขงขันรอบคัดเลือกดวยโปรแกรม Kahoot จำนวน 20 ขอ ประเภทของคำถามจะเปน
ปรนัย 4 ตัวเลือก มีเวลาใหทำขอละ 20 วินาที 
 
 



1. เกณฑการใหคะแนน  
     - ในการตอบถาใชเวลา 1 วินาที คะแนนจะลดไป 25 คะแนน จาก 1,000 คะแนน  
     - เม่ือตอบคำถามถูกติดตอกัน 1 ขอ คะแนนจะบวกเพ่ิม 100 คะแนน  
     - เม่ือตอบคำถามถูกติดตอกัน 2 ขอ คะแนนจะบวกเพ่ิม 200 คะแนน  
     - เม่ือตอบคำถามถูกติดตอกัน 3 ขอ คะแนนจะบวกเพ่ิม 300 คะแนน  
     - เม่ือตอบถูกติดตอกันไปเรื่อยๆ คะแนนจะถูกบวกเพ่ิมตามจำนวนขอไปเรื่อยๆ 
2. เม่ือตอบคำถามครบ 20 ขอ ระบบจะรวบรวมคะแนนและจัดลำดับของผูเขาแขงขัน 
3. ผูท่ีมีคะแนนสงูสุด 7 อันดับแรก จะไดเขาแขงขันในรอบชงิชนะเลิศ 

   4. ในกรณีท่ีผูมีคะแนนสูงสุดในอันดับท่ี 7 มีมากกวา 1 ทีม จะตัดสินโดยการใหทีมท่ีมี
คะแนนเทากันแขงขันโดยใชโปรแกรม Kahoot ในชุดสำรอง จนกวาจะไดตัวแทนครบท้ัง 7 ทีม 

* จะยึดคะแนนตามโปรแกรม Kahoot โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ตัวอยางของคำถาม 
จงหาสมการท่ีสอดคลองกับคำตอบตอไปนี้ 
โจทยขอท่ี 1 คำตอบ 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 ขอ 1 
โจทยขอท่ี 2 คำตอบ 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 ขอ 4 
  2) การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ (ใชโปรแกรม Microsoft Teams และ เว็บไซตการแขงขัน) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1. ผูท่ีผานเขารอบ 7 ทีม จะเขาแขงขัน 180 IQ ใน Microsoft Teams โดยกรรมการ
จะทำการบันทึกวีดิโอตลอดการแขงขัน 

2. ทำการแขงขันโดยโปรแกรม 180 IQ โดยจะแชรหนาจอผาน Microsoft Teams 
กรรมการจะสงท่ีอยูเว็บไซต ชื่อ และรหัสผานใหแตละทีมเพ่ือใชในการกดปุมเพ่ือตอบคำถาม และทำการซักซอม
ความเขาใจกอนทำการแขง โดยกำหนดใหท้ัง 7 ทีม มีคะแนนเริ่มตนเทากับ 0 

3. คอมพิวเตอรจะทำการสุมตัวเลขโดดข้ึนมา 5 หลัก และคำตอบ 3 หลักจากนั้นใหทีม
ท่ีเขาแขงขันใชเลขโดดท่ีกำหนดให 5 หลัก มาคำนวณโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร , , , , ,!,a b+ − × ÷ คูณดวย 

100 และ ba ซ่ึง 0a ≠ เชน 50  ไมสามารถใชได โดยท่ี a และ b จะตองเปนเลขท่ีนำมาจากโจทยเทานั้น ยกเวน
รากท่ีสองสามารถนำมาใชได ใหไดคำตอบท่ีกำหนดหรือใกลเคียงท่ีสุด  

4. เม่ือดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จะอนุญาตใหใชเครื่องหมายเทากับเทานั้น ไมอนุญาตให
ใชคำวา ได เปน เหลือ คือ 
   5. ในการใชรากท่ี a  ของ b  อนุญาตใหใชคำวา รากท่ี a  ของ b เทานั้นไมอนุญาตให
ใชคำวา สแควรูท เชน สแควรูท 4 เทากับ 2 ไมสามารถใชได 
   6. ในการใช ba  อนุญาตใหใชคำวายกกำลังเทานั้น ไมอนุญาตใหใชคำวากำลัง เชน 5 
กำลัง 2 = 25 ไมสามารถใชได  
   7. สำหรับการใชเครื่องหมาย ÷  มักมีปญหา ยกตัวอยางเชน 3÷9 ถาตองการคำตอบ
เทากับ 3 ตองพูดวา สามหารเกา หรือ เกาหารดวยสาม จึงจะไดคำตอบเทากับ 3 



   8. เวลาท่ีใชคือภายใน 1 นาที ถามีทีมท่ีไดคำตอบตามท่ีกำหนด ใหยกปุมขอตอบจาก
ลิงคท่ีคณะกรรมการแจง โดยตองรอคำสั่งจากผูควบคุม หลังจากผูควบคุมพูดวา “จับเวลา” สามารถกดปุมขอ
ตอบเพ่ือเฉลยไดทันที โดยทีมท่ีกดปุมเปนทีมแรกจะข้ึนสถานะเปนสีเขียว และทีมท่ีกดปุมเปนทีมท่ีสองจะข้ึน
สถานะเปนสีเหลือง ทีมท่ีกดปุมในลำดับท่ี 3 เปนตนไปจะไมข้ึนสถานะใดและจะไมมีสิทธตอบในขอนั้น ๆ การกด
ปุมขอตอบตองกดภายในเวลา 1 นาทีเทานั้น หากเลยเวลา 1 นาที จะถือเปนโมฆะ 
   9. ทีมแรกจะไดสิทธในการเฉลยกอน ถาเฉลยถูกตองจะไดรับ 1 คะแนนและถือเปน
สิ้นสุดเกมในขอนั้น ๆ แตถาทีมแรกเฉลยผิดทีมท่ีตอบผิดจะถูกหักคะแนน 1 คะแนนจากคะแนนท่ีมีอยู ทีมท่ีกด
ปุมขอตอบเปนทีมท่ีสอง (ถามี) จะไดสิทธในการตอบ ถาเฉลยถูกตองจะไดรับ 1 คะแนน และถาตอบผิดจะถูกหัก
คะแนน 1 คะแนน และสิ้นสุดเกมในขอนั้น ๆ  
   10. กรณีท่ียังไมมีทีมใดไดคำตอบตรงตามท่ีกำหนด เม่ือหมดเวลาแลวกรรมการจะให
สัญญาณในการกดปุมขอตอบอีกครั้ง ทีมท่ีกดปุมกอนและใกลเคียงท่ีสุด จะไดสิทธิ์เฉลย โดยคำตอบท่ีใกลเคียง
นอยท่ีสุดจะมีสิทธิ์ในการเฉลยกอน เชน คำตอบคือ 180 ทีมท่ีตอบ 179 จะมีสิทธในการเฉลยกอนทีมท่ีตอบ 181 
ถาเฉลยถูกตองจะไดรับ 1 คะแนนและถือเปนสิ้นสุดเกมในขอนั้น ๆ แตถาเฉลยผิดถูกหักคะแนน 1 คะแนนจาก
คะแนนท่ีมีอยู ทีมท่ีกดปุมขอตอบเปนทีมท่ีสอง (ถามี) จะไดสิทธในการตอบ ถาเฉลยถูกตองจะไดรับ 1 คะแนน 
และถาตอบผิดจะถูกหักคะแนน 1 คะแนน และสิ้นสุดเกมในขอนั้น ๆ  
   11. เม่ือทำการแขงขันครบท้ัง 15 ขอ ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะเปนผูไดรับรางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 หากมีผูไดคะแนนในอันดับท่ี 1 2 หรือ 3 เทากัน จะ
ตัดสินโดยการใหทีมท่ีมีคะแนนเทากันแขงขันเพ่ิมอีก 1 ขอ ทีมท่ีตอบถูกไดกอนจะเปนผูชนะ หรือทีมท่ีไดตอบ
กอนแตตอบผิดจะเปนผูแพ 
   12. ในการท่ีจะนำตัวเลขมาดำเนินการทางคณิตศาสตรแลวไดผลลัพธ หากยังไม
นำไปใชใหบอกวา “พักไวกอน” และหากจะนำมาใชใหอางทุกครั้งดวย ตัวอยางเชน 5×6=30 พักไวกอน 2+3=5, 
5+10=15 นำ 30 ท่ีพักไวมาบวก 15 เทากับ 45 
   13. ในการสุมคำถาม หากพบวามีเลขซ้ำกัน 3 ตัว หรือมีเลข 0 สองตัว จะทำการสุม
คำถามใหม และในการสุมคำตอบหากมีตัวเลขในหลักรอยเปน 0 จะทำการสุมคำตอบใหมเชนกัน 
   14. ในกรณีท่ีกดปุมเพ่ือตอบ ใหตอบภายใน 3 วินาที และหากยังไมตอบจะตัดสิทธิ์ใน
การเฉลยขอนั้นทันที และหัก 1 คะแนนจากคะแนนท่ีมีอยู 
   15.  ในการตอบ ผูเขาแขงขันตองตอบแบบตอเนื่อง ชัดเจน เสียงดัง และพูดชา ๆ 

16. ในการแขงขัน 180 IQ ในครั้งนี้ จะยึดกติกาของผูจัดการแขงขันเปนหลัก 
5. เกณฑการใหคะแนนและการตัดสิน  

5.1 ผูเขาแขงขันจะตองเปดกลองและเปดไมค แตหามสงเสียงจนกวาผูควบคุมจะอนุญาตทีมนั้น ๆ           
ในกรณีท่ีมีเสียงรบกวนเกิดข้ึนระหวางการแขงขัน จะขอตัดสิทธิ์ทีมท่ีมีการสงเสียงในขอนั้น 

5.2 การแขงขันอนุญาตใหเฉพาะผูเขาแขงขันทำการพูดคุยหรือซักถามจากกรรมการไดเทานั้น 
5.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุดจะอุทธรณหรือประทวงไมได 

6. ผูรับผิดชอบการแขงขัน 
 ผศ.พัชรา มวงการ อาจารยประจำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เบอรโทรศัพท 0 5570 6516 
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม 

 


