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เร่ือง  การประชาสัมพนัธ์การสอบแข่งขนัทางวิชาการออนไลน์ (Online) ปีการศึกษา 2563  
 

เรียน  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  โครงการ “การสอบแข่งขนัทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจ าปีการศึกษา 2563” 
 

 ศูนยก์ารศึกษาซาเลเซียนขอประชาสัมพนัธ์ท่านผูบ้ริหาร และครูฝ่ายวิชาการในการส่งนกัเรียนเขา้
ร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) สมัครสอบได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวนัอาทิตย์ท่ี          
7 กุมภาพนัธ์ 2564 และจะเร่ิมสอบแข่งขนัในวนัเสาร์ท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564  ใน    
ปีการศึกษาน้ี ศูนยฯ์ จะจดัสอบแข่งขนัเป็นระดับช่วงชั้น...ช่วงชั้นที่ 1-3  ค่าใช้จ่ายในการสมคัรสอบ... ป.1-3     
ค่าสมคัร 30 บาท/คน ป.4-6 ค่าสมคัร 40 บาท/คน และ ม.1-3 ค่าสมคัร 50 บาท/คน หักค่าด าเนินการจดัสอบให้
ทางโรงเรียน 30%  นักเรียนที่ไดค้ะแนนสูงสุดอนัดบั 1 (เหรียญทอง) ได้รับเงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมเกียรติ-
บตัร ส่วนโล่ให้ทางโรงเรียน อนัดับ 2  (เหรียญทอง) และอนัดับ 3 (เหรียญทอง) รับเงินรางวลั 3,000 บาท และ 
2,000 บาท ตามล าดบั พร้อมเกียรติบตัร และนกัเรียนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 50% จะไดร้ับเกียรติบตัร  ส าหรับ
แบบฟอร์มการสมคัรติดตามรายละเอียดไดใ้นเวบ็ไซตศ์ูนยฯ์  www.sa-ed.com 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

 
 

              ขอแสดงความนบัถือ 

                    

                                         (บาทหลวงนพพร  ยอแซฟ ซ.ด.บ.) 
                              ผูอ้  านวยการศนูยก์ารศึกษาซาเลเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sa-ed.com/


 
 
โครงการ  :  การสอบแข่งขนัทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจ าปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  :  วิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  ศูนยก์ารศกึษาซาเลเซียน  โรงเรียนเครือซาเลเซียน 

และโรงเรียนที่ใชข้อ้สอบร่วม 
ผู้ประสานงาน  :  บาทหลวงนพพร  ยอแซฟ  ดร.ธเนศ  คิดรุ่งเรือง  คุณจารุวรรณ  เอกปัจฉิมศิริ   

 คุณสุภาพ  อินทนู  คุณสิริรตัน์  วงัมะนาว  / ผูบ้ริหาร ครูฝ่ายวิชาการ ครูแนะแนว  
 คณะครูโรงเรียนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใชข้อ้สอบร่วม 

ลักษณะงาน / โครงการ  :  ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 
 

หลักการและเหตุผล  : 
 คณะกรรมการบรหิารการศกึษาคณะซาเลเซยีนไดม้มีตใิหศู้นยก์ารศกึษาซาเลเซยีนจดัท าขอ้สอบ
มาตรฐาน เพื่อเป็นการวดัและประเมนิผลการศกึษาในแต่ละระดบัชัน้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ.2551 (และที่ปรบัปรุงแก้ไข พ.ศ.2560) และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรยีน
โรงเรยีนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบร่วมทุกแห่งให้มีมาตรฐานเดียวกัน  กล่าวคอืสร้าง
คุณภาพให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา แก่นักเรยีนที่ได้รบัการศึกษาอบรมจากโรงเรยีนในเครอืซาเลเซียน 
และโรงเรยีนทีใ่ชข้อ้สอบร่วม 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ปรับปรุงแก้ไข (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 
มาตรา 22-26 ว่า “…ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญ
ที่สุด…การจดัการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ หรือตามอธัยาศยั ต้องเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการตามความเหมาะสมของ     แต่ละระดบัการศึกษา…ให้สถานศึกษาจดัการ
ประเมินผูเ้รียน การทดสอบควบคู่ไปกบักระบวน      การเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั และ
รูปแบบการศึกษา…” 
 พร้อมกนัน้ี นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบนัมุ่งเนน้การสร้างคุณภาพ และศกัยภาพของคนไทยให้เขา้
สู่ยุค Thailand 4.0 หรือยุคแห่งเทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สังคมไทยเท่าทนักบัส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลก และเพื่อให้คนไทยไม่ตกยุค สามารถเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัทางด้าน
การค้าได้อย่างเสรี รวดเร็ว และเป็นธรรม  อีกทั้งระบบเครือข่าย 5G หรือ 6G ก าลงัใกล้เข้ามา...ยุคหุ่นยนต ์
(Robot Era) และยุคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ฯลฯ 
 จะเห็นได้ว่า โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีอยู่ 92 แห่งทัว่ประเทศ มีการจดัการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ หรือตามอธัยาศยั ซ่ึงมีความหลากหลาย และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น 



โรงเรียนในเครือซาเลเซียนแต่ละแห่งสามารถสร้างช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่นิยมของผูป้กครองที่มกัจะ
พาบุตรหลานไปเรียน... 
 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนเล็งเห็นความส าคญักับแนวความคิด และหลักการศึกษาที่มุ่งสู่
คุณภาพ มาตรฐานทางการศึกษา และหลกัสูตรที่ก าลงัปรับปรุงใหม่  ศูนยก์ารศึกษาซาเลเซียนจึงจดัโครงการ 
“การแข่งขันทางวิชาการออนไลน์  (Online)” ขึ้ น เพ่ือให้สอดรับและสอดคล้องกับความต้องการของ
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแกนกลาง    (และที่ปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ.2560)  
การวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร และตามมติของ  คณะกรรมการบริหารการศึกษาซาเลเซียน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือ   ซาเลเซียน คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนร่วมในโครงการน้ีเป็น
อย่างดี  ดงันั้น โครงการน้ีจึงเป็นการสร้างมาตรฐาน คุณภาพ และการวดัและประเมินผลแนวใหม่ต่อไป... 
 

วัตถุประสงค์ :  1.     เพื่อให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการพฒันาตนเอง 
2. เพ่ือเป็นหลกัค ้าประกนัให้โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีคุณภาพอยู่เสมอ 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศูนยก์ารศึกษาซาเลเซียน  ผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียน

เครือซาเลเซียนในการท างานเป็นทีมได ้
เป้าหมาย :  ด้านปริมาณ :    โรงเรียนในเครือซาเลเซียนจ านวน 20 แห่ง หรือนกัเรียนจ านวน  

     6,000  คน เขา้ร่วมโครงการ 
       ด้านคุณภาพ :    โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีมาตรฐานเดียวกนั 
แผนการด าเนินการ: 1. ประชุมอนุมตัิโครงการ (พ.ย.63) 

2. ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารการศกึษาซาเลเซียน โรงเรียนใน 
     เครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใชข้อ้สอบร่วม (พ.ย.63) 
3. เตรียมการก าหนดเลขที่สอบ (ธ.ค.63) 
4. จดัพิมพข์อ้สอบ (ม.ค.64) 
4. ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข (ก.พ.64) 
5. ด าเนินการสอบ และประมวลผล (20 ก.พ.-12 มี.ค.64) 
6. สรุปและประกาศผล (13-19 มี.ค.64) 
7. มอบรางวลัและเกียรติบตัร (20-26 มี.ค.64) 
8. ประเมินผลโครงการ (29-31 มี.ค.64) 

ระเบียบการ :  วันที่สอบ วนัเสาร์ที่ 20 ก.พ.64 – วนัศกุร์ที่ 12 มี.ค.64  เวลา 8.30-17.00 น.  
ระดับช้ัน ช่วงช้ันที่ 1 (ป.1-3) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์  
  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ จ านวนขอ้สอบ 40 ขอ้  

เวลา  50  นาท ี
 
 



ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4-6) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์  
  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ จ านวนขอ้สอบ 50 ขอ้  

เวลา  60  นาท ี
ช่วงช้ันที่ 3 (ม.1-3) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์  

  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ จ านวนขอ้สอบ 60 ขอ้  
เวลา  70  นาท ี

  ค่าสมัครสอบ ป.1-3 ราคา 30 บาท    ป.4-6 ราคา 40 บาท  และม.1-3 ราคา 50 บาท 
  (หักค่าด าเนินการจดัสอบ 30% จากค่าลงทะเบียนให้กบัทางโรงเรียนที่เป็นฐานสอบ) 
เกณฑ์การตดัสิน : นกัเรียนที่สอบไดค้ะแนน  80-100% เหรียญทอง 
      70-79%  เหรียญเงิน 
      60-69%  เหรียญทองแดง 
      50%  ผ่านเกณฑ ์
รางวัล : 1. ทุนการศกึษา ผลคะแนนสูงสุดล าดบัท่ี 1 (เหรียญทอง) 5,000 บาท/ เกียรติบตัร/  

โล่รางวลั (ส าหรับโรงเรียน) 
   ผลคะแนนสูงสุดล าดบัท่ี 2 (เหรียญทอง) 3,000 บาท/ เกียรติบตัร 
   ผลคะแนนสูงสุดล าดบัท่ี 3 (เหรียญทอง) 2,000 บาท/ เกียรติบตัร 
 2. ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  นกัเรียนจะไดร้ับเกียรติบตัร 
สถานที่ :  ศนูยส์อบโรงเรียนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใชข้อ้สอบร่วม 
อุปกรณ์การสอบ :  1. ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตได ้

    2. แท็บเล็ตที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
    3. สมาร์ทโฟน หรือโทรศพัทม์ือถืออ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
    4. ปากกา/ดนิสอ และกระดาษทดส าหรับวิชาทีต่อ้งค  านวณ 

ผลที่คาดหวังจะได้รับ :   1.    โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. นกัเรียนสร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเองและสถานศึกษา 
3. ศูนยก์ารศกึษาซาเลเซียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ที่ดีกบัโรงเรียนในเครือ

ซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใชข้อ้สอบร่วม 
 

 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการสมัครสอบ (พิมพ์ลงในโปรแกรม Excel) 
“การสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online)” ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน.....................................................ระดับช้ัน................. 
 

ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ค่าสมัครสอบ หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หมายเหต:ุ   -   ค่าสมคัรสอบ ป.1-3  =  30 บาท/คน    ป.4-6  =  40 บาท/คน     ม.1-3  =  50 บาท/คน 
                 (หัก 30% ให้ทางโรงเรียนค่าด าเนินการจดัสอบ) 

-        -  ส่งขอ้มูลไปท่ีศูนยข์อ้สอบ  Email: salesian.sa.ed@gmail.com 
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