
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

การแข่งขัน  คิดเลขเร็ว 

1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1 ประเภทเดี่ยว 

 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ  1  คน 

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 วิธีด าเนินการแข่งขัน 

  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนละ 1 คน  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.2.2 ระดับประถมศึกษา  ป. 4- 6 ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์  บวก  ลบ   คูณ  หาร  

ยกก าลัง  เพื่อหาผลลัพธ์   ถอดรากล าดับที่  n  เพ่ือหาผลลัพธ์  (ในการถอดราก ถ้าไม่ใช่รากอันดับ 2 ต้องใส่

อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา  และไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์) 

  3.2.3 ในการคิดค านวณต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว  และใช้ได้ตัวละ 1 ครั้งเท่านั้น 

  3.2.4 การเขียนตอบให้แสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการ   

(ระดับประถมศึกษา อาจจะแสดงวิธีคิดทีละข้ันตอนก็ได้) 

 3.3 การจัดการแข่งขัน   

  3.3.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6   จ านวน  30  ข้อ  ใช้เวลาข้อละ  40  วินาที  โดย

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์  4 ตัวเลข   ผลลัพธ์ 2 หลัก จ านวน 20 ข้อ และ ผลลัพธ์ 3  หลัก จ านวน 10 ข้อ 

3.4  วิธีการแข่งขัน 

 3.4.1  กรรมการเตรียมกระดาษค าตอบ ขนาด  
4

1  ของกระดาษ  A 4  ดังตัวอย่าง 

ชื่อ-สกุล........................................................โรงเรียน...............................................เลขที่.... .........ข้อ

.................. 

วิธีการและค าตอบ 

 

 

พื้นที่ส าหรับทดเลข 



   

3.4.2   กรรมการแจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อ 

  3.4.3  สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม  GSP  เป็นโจทย์และผลลัพธ์  ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ าเกิน

กว่า  2  ตัว  หรือถ้าสุ่มได้เลข 0  ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 

  3.4.4 เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ 

   

4. เกณฑ์การให้คะแนน 

 4.1 ผู้ที่ได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด  และวิธีการถูกต้อง  ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน 

 4.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด  ผู้ที่ได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด และ

วิธีการถูกต้อง  เป็นผู้ได้คะแนน (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น) 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน 

 ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับที่ 1-3  มากกว่า 3 คน  ให้ก าหนดโจทย์แข่งขันใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน  

โดยแข่งขันทีละข้อ  จนกว่าจะได้ผู้ชนะตามล าดับที่ต้องการ 

 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน   ห้อง 228   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 

7. รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ   ของรางวัล และเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของรางวัล และเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของรางวัล และเกียรติบัตร 

หมายเหตุ  

 ไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

การแข่งขัน  ตอบปัญหาทางสังคม 

1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1 ประเภททีมๆละ 2 คน 

 2.2 โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม 

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 วิธีด าเนินการแข่งขัน 

  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนรายการละ 1 คน  ตามแบบฟอร์มที่

ก าหนด 

 3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

3.2.2 ระดับประถมศึกษา  ป. 4- 6 ขอบข่ายการตอบปัญหา 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

 - สาระศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม       จ านวน 4 ข้อ 

- สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม    จ านวน 4 ข้อ 

- สาระเศรษฐศาสตร์          จ านวน 4 ข้อ 

- สาระประวัติศาสตร์         จ านวน 4 ข้อ 

- สาระภูมิศาสตร์              จ านวน 4 ข้อ 

 3.3 การจัดการแข่งขัน   

  3.3.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6   จ านวน  20  ข้อๆละ 2 คะแนน  ใช้เวลาข้อละ  60  

วินาที   

4.รางวัลการแข่งขัน 

 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ง 31 คะแนนขึ้นไป 

 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่ง 26-30 คะแนนขึ้นไป 

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่ง 21-25 คะแนนขึ้นไป 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม   คะแนนตั้งแต่ง 15-20 คะแนนขึ้นไป 

 

 



 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การแข่งขัน  ทักษะการใช้โปรแกรม  MS Paint 

1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 

 2.2 โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม 

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 วิธีด าเนินการแข่งขัน 

  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนรายการละ 1 คน  ตามแบบฟอร์มที่

ก าหนด 

          3.2 เนื้อหาและรายละเอียด ปฏิบัติการท าการวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรม  MS Paint ตามเนื้อหา

ที่ก าหนด  

 3.3 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

-  ความสวยงาม     30   คะแนน 

-  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   20   คะแนน 

-  ความส าเร็จของผลงาน    10 คะแนน 

-  สื่อความหมายได้ชัดเจนสอดคล้องกับหัวเรื่อง 20 คะแนน 

-  การใช้เครื่องมือหลากหลาย   10 คะแนน 

4.รางวัลการแข่งขัน 

 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ง 80-100 คะแนน 

 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่ง 70-79 คะแนน 

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่ง 60-69 คะแนน 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม   คะแนนตั้งแต่ง 50-59 คะแนน 

 

 

 
 
 



 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

การแข่งขันกิจกรรม  (Spelling Bee) 
 

1. ผู้เข้าแข่งขัน 
 นักเรียนระดับชั้น  ป.4-ป.6 

2. ประเภทการแข่งขัน 
แข่งขันเป็นทีมทีมละ 2 คน  

 3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  .3.1 กรรมการพูดค าศัพท์แต่ละค าศัพท์  2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีค าศัพท์นั้น ๆ  

2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจค าศัพท์ได้ดีขึ้น  
  3.2 ท าการแข่งขัน  2 รอบ รอบละ 20 ค า ค าละ 5 คะแนน ในแต่ละรอบผู้เข้าแข่งขัน 

เขียนค าศัพท์ลงในกระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 
  - รอบท่ี  1  ถ้าผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 

   - รอบท่ี  2  เป็นรอบตัดสินการแข่งขัน ใช้วิธีการเหมือนกับข้อที่ 3.1 
 4.  เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน     
  - ตรวจสอบจากการสะกดค าถูกต้อง 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70 – 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
   ร้อยละ 60 – 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การตัดสิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

การแข่งขันการท าว่าว 
1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน 

 2.2 โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม 

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 วิธีด าเนินการแข่งขัน 

  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนรายการละ 1 คน  ตามแบบฟอร์มที่

ก าหนด 

 3.2 วัสดุอุปกรณ์ (โรงเรียนเตรียมให้) 

  - ไม้ไผ่ 

  - เชือกผูก 

  - กาวลาเทกซ์ 

  - คัตเตอร์ 

  - กระดาษสี 

 3.3 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

-  สัดส่วน รูปทรง            20 คะแนน 

-  การผูกแนน่ จุดสัมผัสโครงสร้าง           40 คะแนน 

-  ความประณีต (ขนาดไม้โครงสร้าง,การแปะกระดาษ,ความละเอียด)       40 คะแนน 

4.รางวัลการแข่งขัน 

 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทอง  คะแนนตั้งแต่ง 80-100 คะแนน 

 - เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญเงิน  คะแนนตั้งแต่ง 70-79 คะแนน 

- เกียรติบัตรระดับคุณภาพเหรียญทองแดง  คะแนนตั้งแต่ง 60-69 คะแนน 

- เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม   คะแนนตั้งแต่ง 50-59 คะแนน 

 

 

 

 



การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

วันกิจกรรมวิชาการเปิดบ้านรับน้องพัทลุงพิทยาคม 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-11.30 น. 

ณ ห้อง 211 อาคารฟ้าสดใส 

รายละเอียดการแข่งขัน 

1. การแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน ระดับชั้น ป. 4- 6 โรงเรียนละ 1 ทีม 

2. ขอบข่ายของการแข่งขัน เป็นการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยการก าหนดสถานการณ์มาให้ 

เกณฑ์การแข่งขัน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

1. การเลือกใช้วัสดุ  20   คะแนน 

2. การออกแบบทดลอง  20   คะแนน 

3. การปฏิบัติการทดลอง  30   คะแนน 

4. การเขียนรายงานการทดลอง 30   คะแนน 

ผลการตัดสิน 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแข่งขันตอบค าถามความรู้ทางภาษาไทย(แฟนพันธุ์แท้) 

       กิจกรรมวิชาการเปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-10.00 น. 

ณ ห้อง 304 อาคารเขียวมรกต 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

           ประเภทเดี่ยว (จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน 5 คน)  

3. วิธีการด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  คณะกรรมการเตรียมข้อสอบปรนัย จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ร้อยละ 70 - 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

ร้อยละ 60 - 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 

 อาคาร 3 (เชียวมรกต) ห้อง 304  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแข่งขันตอบค าปัญหาสุขศึกษา 

       กิจกรรมวิชาการเปิดบ้านรับน้อง พัทลุงพิทยาคม 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00-11.30 น. 

ณ ห้อง 102 อาคารแสดอ าไพ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

 ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

           ประเภทเดี่ยว (จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละไม่เกิน 5 คน)  

3. วิธีการด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  คณะกรรมการเตรียมข้อสอบปรนัย จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

5. เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ร้อยละ 70 - 79  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

ร้อยละ 60 - 69  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน 

   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 

 อาคาร 1 (แสดอ าไพ) ห้อง 102  

 

 

 

 

 
 
 


