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การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ 
 “คณิตคิดไกล : น าเดก็ไทยสู่เวทอีาเซียน” 

 
รูปแบบ :  การแข่งขนัการคิดเลข โดยใช้ทกัษะต่าง ๆ ทัง้พืน้ฐาน เทคนิค การตดัสนิใจ ในลกัษณะฐานกิจกรรม              
ที่มุ่งเน้นการบรูณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกบัการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เพ่ือ เป็นการเตรียม              
ความพร้อมให้กบัเด็กไทยสามารถแข่งขนัในระดบันานาชาติได้  
คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิ์สมัครแข่งขัน 

1. นกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีที่ 1-3 โดยสมคัรเป็นรายบคุคล (พร้อมครูที่ปรึกษา 1 คน) 
2. ผู้สมคัรเข้าร่วมการแข่งขนัต้องมีสญัชาติไทย  
3. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัดี  
4. มีทกัษะในการอ่าน และสามารถท าความเข้าใจกบัโจทย์ได้เป็นอย่างดี  

การจัดการแข่งขัน 
 1.  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
  ผู้สนใจสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนัได้ตัง้แต่บดันีจ้นถึงวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง)  30 ม.ค. (ภาคเหนือ) 2 ก.พ. 
(ภาคใต้) และ 11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
 2.  รอบคัดเลือก 
  คดัเลือกผู้สมคัรทัง้หมดจากทัว่ประเทศ (ตามพืน้ท่ีด าเนินการ) ให้เหลือนกัเรียนท่ีสามารถท าคะแนน               
ได้สงูสดุและใช้เวลาน้อยที่สดุ ภาคละ 15 คน                        
   2.1  วธีิการสอบในรอบคัดเลือก 
   เป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยขอความร่วมมือแต่ละโรงเรียนด าเนินการจดัสอบเอง  
ซึง่มีก าหนดสอบคดัเลือกพร้อมกนัทัว่ประเทศโดยทางระบบออนไลน์ เฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้  คือ  
วันที่ 23 ม.ค. (ภาคกลาง) 2 ก.พ. (ภาคเหนือ) 3 ก.พ. (ภาคใต้) และ 12 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
ระหว่างเวลา 10.00 – 13.00 น.    
  2.2  ลักษณะของข้อสอบ  ปรนยั จ านวน 10 ข้อ มี 4  ตวัเลือก และอตันยั จ านวน 10  ข้อ   
 2.3  ระยะเวลาในการท าข้อสอบ จ านวน 30 นาที    
 2.4  เนือ้หาข้อสอบ  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  ในวิชาคณิตศาสตร์  
ของนกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 1 (ประถมศกึษาปีที่ 1 – 3) และแนวข้อสอบแข่งขนัในระดบัสากล 
   2.5  การประกาศผล  วันที่ 23 ม.ค. (ภาคกลาง) 2 ก.พ. (ภาคเหนือ) 3 ก.พ. (ภาคใต้) และ 12 ก.พ.  
2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ผ่านทางเว็บไซต์ นกัเรียนท่ีท าคะแนนสงูสดุและ ใช้เวลาน้อยที่สดุ  ในล าดบัที่ 1 – 15 
ของแต่ละภาค จะได้รับการคดัเลือกให้เข้า workshop และแข่งขนัในระดบัภมูิภาคต่อไป   
 3.  รอบคัดเลือกประจ าภาค  (ระดับภูมิภาค) การแข่งขนัโดยใช้ข้อสอบปรนยั อตันยั และฐานกิจกรรม  ซึง่เน้น
การคิดวิเคราะห์ตามแนวโจทย์แข่งขนัระดบัสากล เพ่ือคดัเลือกผู้ที่ท าคะแนนสงูสดุในอนัดบั 1-5 จาก 15 คน ให้เหลือ
ภาคละ 5 คน เพ่ือเข้าแข่งขนัในรอบชิงชนะเลศิต่อไป 
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 4. รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ)  การแข่งขนัโดยใช้ข้อสอบปรนยั อตันยั และฐานกิจกรรม  ซึง่เน้นการคิด
วิเคราะห์ตามแนวโจทย์แข่งขนัระดบัสากลแต่เพิ่มระดบัความยากกว่าการคดัเลือกในระดบัภมูิภาค  เพ่ือคดัเลือกผู้ เข้า
แข่งขนัจาก 20 คน   (ภาคละ 5 คน 4 ภมูิภาค) เพ่ือเฟ้นหาผู้ชนะเลศิซึง่ท าคะแนนสงูสดุ ล าดบัที่ 1-3 และชมเชย 1-2 
การจัด Workshop ก่อนการแข่งขันรอบประจ าภาค (ระดับภูมิภาค) 

 เปิดความคิด และมมุมอง เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจว่า วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาพืน้ฐานส าคญั             
ที่สามารถปรับใช้ได้กบัทกุวิชา โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบบรูณาการ ด้วยการใช้สิง่แวดล้อมเป็นส่ือ                 
เพ่ือเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั  

 สอนให้คิดเป็นภาพ เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการ 

 สอนการคิดในใจ ด้วยการย่อโจทย์ เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจถึงวิธีคิด โดยไม่ต้องทอ่งจ า 
วธีิการสมัครและขัน้ตอนการแข่งขัน 
  1.  กรอกแบบฟอร์มสมคัรออนไลน์ที่ www.moe.go.th, www.bic.moe.go.th หรือ www.247friend.net  
ตัง้แต่บดันีจ้นถึงวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง)  30 ม.ค. (ภาคเหนือ ) 2 ก.พ. (ภาคใต้ ) และ 11 ก.พ.  2558  (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
*** เม่ือผู้สมคัรกรอกแบบ ฟอร์ม เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ username และ password ส าหรับใช้ในวนัแข่งขนั               
รอบคดัเลือกแบบออนไลน์ สง่ไปยงัอีเมลของครูที่ปรึกษา 
  2.  การคดัเลอืกรอบแรก โดยการสอบออนไลน์พร้อมกนัในแต่ละภาค คือ วันที่ 23 ม.ค. (ภาคกลาง)  2 ก.พ. 
(ภาคเหนือ ) 3 ก.พ. (ภาคใต้ ) และ 12 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  ระหวา่งเวลา 10.00-13.00 น. 
และจะประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลอืกรอบประจ าภาคทาง  www.moe.go.th, www.bic.moe.go.th และ 
www.247friend.net และจะมีการแจ้งผลการสอบไปยังสถานศกึษาต้นสงักดัของผู้สมคัรด้วย 
*** การสอบรอบออนไลน์ใช้ เวลาทัง้สิน้ 30 นาที ผู้ เข้าแข่งขนัสามารถ log in เพ่ือท าข้อสอบ ออนไลน์ ได้ 
ในชว่งเวลาดงักลา่ว หลงัจากการ log in ครัง้แ รก ผู้ เข้าแข่งขนัมีเวลาในการท าข้อสอบ 30 นาที 
หากท าการแข่งขนัเสร็จก่อน ให้กด submit   ในกรณีที่ มีเหตขุดัข้องในระบบ internet ผู้ เข้าแข่งขนัสามารถ         
log in เข้าสอบได้อีก แต่ ระบบ เวลาจะยงัคง เดิน ตอ่ไป (ไม่เร่ิมต้นนบัเวลาใหม่) เม่ื อครบ 30 นาที  
หากผู้ เข้าแข่ง ขนัยงัไม่กด submit  ระบบจะท าการ auto save ให้  
 3.  ผู้ผ่านการพิจารณาใน รอบคดัเลือก  เพ่ือเข้าแข่งขนัในระดบัภมูิภาค จะต้องเตรียมเข้าร่วมการประชมุ          
เชิงปฏิบตัิการ (workshop) และแข่งขนัในรอบประจ าภาคตามวนั เวลา และสถานท่ีที่ก าหนด 
 4. ผู้ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้แทนภาคจะต้องเตรียมเข้าแข่งขนัในรอบชิงชนะเลศิ ในวนัท่ี 19  
หรือ 20 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ กรุงเทพมหานคร  
เงื่อนไขการส่งเข้าแข่งขัน 
 1. สถานศกึษาสามารถสง่ผู้ เข้าแข่งขนัโรงเรียนละไม่เกิน 5 คน 
 2. การลงนามในใบสมคัรถือว่าผู้สมคัรได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขการเข้าร่วมแข่งขนัแล้ว  
 3. ก าหนดการและเง่ือนไขการแข่งขนัสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดลุพินิจของคณะกรรมการและ              
ความเหมาะสม 
 4. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะอทุธรณ์มิได้  
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เกณฑ์การพจิารณา  
 1. ความถกูต้อง 
 2. ผู้ท าคะแนนสงูสดุ ตามที่ก าหนดในแต่ละรอบการแข่งขนั 
 3. ความเร็ว 
รางวัลการแข่งขันคดิเร็ว คดิคล่อง คดิในใจ 
  รางวลัชนะเลศิ    เงินรางวลัจ านวน 12,000 บาท 
  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 เงินรางวลัจ านวน 10,000 บาท 
  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 เงินรางวลัจ านวน   8,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัที่ 1  เงินรางวลัจ านวน   5,000 บาท 
  รางวลัชมเชยอนัดบัที่ 2  เงินรางวลัจ านวน   4,000 บาท 

*********************************** 


