ที่ ศซ 9/2563
10 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อง การประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ปี การศึกษา 2563
เรี ยน ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
สิ่งที่แนบมาด้วย โครงการ “การสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจาปี การศึกษา 2563”
ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนขอประชาสัมพันธ์ท่านผูบ้ ริ หาร และครู ฝ่ายวิชาการในการส่ งนักเรี ยนเข้า
ร่ ว มการสอบแข่งขัน ทางวิชาการออนไลน์ (Online) สมัครสอบได้ต้ งั แต่บัด นี้ เป็ นต้น ไป จนถึงวัน อาทิต ย์ที่
7 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่ มสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ใน
ปี การศึกษานี้ ศูนย์ฯ จะจัดสอบแข่งขันเป็ นระดับช่วงชั้น...ช่วงชั้นที่ 1-3 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ... ป.1-3
ค่าสมัคร 30 บาท/คน ป.4-6 ค่าสมัคร 40 บาท/คน และ ม.1-3 ค่าสมัคร 50 บาท/คน หักค่าดาเนินการจัดสอบให้
ทางโรงเรี ยน 30% นักเรี ยนที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 (เหรี ยญทอง) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติ บัตร ส่ วนโล่ให้ทางโรงเรี ยน อันดับ 2 (เหรี ยญทอง) และอันดับ 3 (เหรี ยญทอง) รับเงินรางวัล 3,000 บาท และ
2,000 บาท ตามลาดับ พร้อมเกียรติบตั ร และนักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 50% จะได้รับเกียรติบตั ร สาหรับ
แบบฟอร์มการสมัครติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ศูนย์ฯ www.sa-ed.com
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

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

แผนกข้อสอบ
โทร./แฟ็ กซ์ 0-3234-1095, 08-8414-1754
www.sa-ed.com /e-Mail: salesian.sa.ed@gmail.com

โครงการ : การสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจาปี การศึกษา 2563
แผนงาน : วิชาการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน โรงเรียนเครื อซาเลเซียน
และโรงเรี ยนที่ใช้ขอ้ สอบร่ วม
ผู้ประสานงาน : บาทหลวงนพพร ยอแซฟ ดร.ธเนศ คิดรุ่ งเรื อง คุณจารุวรรณ เอกปัจฉิมศิริ
คุณสุภาพ อินทนู คุณสิริรตั น์ วังมะนาว / ผูบ้ ริ หาร ครู ฝ่ายวิชาการ ครู แนะแนว
คณะครู โรงเรี ยนในเครื อซาเลเซียน และโรงเรี ยนที่ใช้ขอ้ สอบร่ วม
ลักษณะงาน / โครงการ : ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 พ.ย. 63 - 31 มี.ค. 64
หลักการและเหตุผล :
คณะกรรมการบริหารการศึกษาคณะซาเลเซียนได้มมี ติให้ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนจัดทาข้อสอบ
มาตรฐาน เพื่อเป็ นการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละระดับชัน้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้น ฐาน พ.ศ.2551 (และที่ป รับ ปรุ งแก้ ไข พ.ศ.2560) และเพื่อเป็ น การเตรียมความพร้ อมของนั ก เรีย น
โรงเรียนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบร่วมทุ กแห่ง ให้ม ีมาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือสร้าง
คุณ ภาพให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา แก่นักเรียนที่ได้รบั การศึกษาอบรมจากโรงเรียนในเครือซาเลเซียน
และโรงเรียนทีใ่ ช้ขอ้ สอบร่วม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ปรับปรุ งแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4
มาตรา 22-26 ว่า “…ผูเ้ รี ยนทุก คนมีค วามสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญ
ที่สุด…การจัดการศึกษาในระบบ หรื อนอกระบบ หรื อตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณ ธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษา…ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผูเ้ รี ยน การทดสอบควบคู่ไปกับกระบวน การเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และ
รู ปแบบการศึกษา…”
พร้อมกันนี้ นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบนั มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ และศักยภาพของคนไทยให้เข้า
สู่ยุค Thailand 4.0 หรื อยุคแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ เพื่อให้สังคมไทยเท่าทันกับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ในสังคมโลก และเพื่อให้คนไทยไม่ต กยุค สามารถเข้าสู่ ตลาดการแข่งขัน ทางด้าน
การค้าได้อย่างเสรี รวดเร็ ว และเป็ นธรรม อีก ทั้งระบบเครื อข่าย 5G หรื อ 6G กาลังใกล้เข้ามา...ยุค หุ่ น ยนต์
(Robot Era) และยุคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ฯลฯ
จะเห็นได้ว่า โรงเรี ยนในเครื อซาเลเซียนมีอยู่ 92 แห่งทัว่ ประเทศ มีการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ หรื อตามอัธยาศัย ซึ่ งมีค วามหลากหลาย และมีค วามพร้อมในการจัดการศึก ษาได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น

โรงเรี ยนในเครื อซาเลเซียนแต่ละแห่งสามารถสร้างชื่อเสียง เป็ นที่ยอมรับ และเป็ นที่นิยมของผูป้ กครองที่มกั จะ
พาบุตรหลานไปเรี ยน...
ดังนั้น ศูน ย์ก ารศึก ษาซาเลเซี ย นเล็งเห็น ความสาคัญ กับแนวความคิด และหลัก การศึก ษาที่มุ่งสู่
คุณ ภาพ มาตรฐานทางการศึกษา และหลักสู ตรที่กาลังปรับปรุ งใหม่ ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนจึงจัดโครงการ
“การแข่ ง ขัน ทางวิ ช าการออนไลน์ (Online)” ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดรั บ และสอดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง (และที่ปรับปรุ งแก้ไข พ.ศ.2560)
การวัดและประเมิน ผลตามหลัก สู ตร และตามมติ ของ คณะกรรมการบริ หารการศึกษาซาเลเซียน โดยได้รับ
ความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อ ซาเลเซียน คณะครู และนักเรี ยนที่มีส่วนร่ วมในโครงการนี้ เป็ น
อย่างดี ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็ นการสร้างมาตรฐาน คุณภาพ และการวัดและประเมินผลแนวใหม่ต่อไป...
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนาตนเอง
2. เพื่อเป็ นหลักค้ าประกันให้โรงเรี ยนในเครื อซาเลเซียนมีคุณภาพอยู่เสมอ
3. เพื่อสร้างความร่ วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาซาเลเซียน ผูบ้ ริ หารและคณะครู โรงเรี ยน
เครื อซาเลเซียนในการทางานเป็ นทีมได้
เป้าหมาย : ด้านปริมาณ : โรงเรี ยนในเครื อซาเลเซียนจานวน 20 แห่ง หรื อนักเรี ยนจานวน
6,000 คน เข้าร่วมโครงการ
ด้านคุณภาพ : โรงเรี ยนในเครื อซาเลเซียนมีมาตรฐานเดียวกัน
แผนการดาเนินการ: 1. ประชุมอนุมตั ิโครงการ (พ.ย.63)
2. ประสานงานกับคณะกรรมการบริ หารการศึกษาซาเลเซียน โรงเรี ยนใน
เครื อซาเลเซียน และโรงเรี ยนที่ใช้ขอ้ สอบร่ วม (พ.ย.63)
3. เตรี ยมการกาหนดเลขที่สอบ (ธ.ค.63)
4. จัดพิมพ์ขอ้ สอบ (ม.ค.64)
4. ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข (ก.พ.64)
5. ดาเนินการสอบ และประมวลผล (20 ก.พ.-12 มี.ค.64)
6. สรุ ปและประกาศผล (13-19 มี.ค.64)
7. มอบรางวัลและเกียรติบตั ร (20-26 มี.ค.64)
8. ประเมินผลโครงการ (29-31 มี.ค.64)
ระเบียบการ : วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.64 – วันศุกร์ที่ 12 มี.ค.64 เวลา 8.30-17.00 น.
ระดับชั้น ช่ วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จานวนข้อสอบ 40 ข้อ
เวลา 50 นาที

ช่ วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จานวนข้อสอบ 50 ข้อ
เวลา 60 นาที
ช่ วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จานวนข้อสอบ 60 ข้อ
เวลา 70 นาที
ค่าสมัครสอบ ป.1-3 ราคา 30 บาท ป.4-6 ราคา 40 บาท และม.1-3 ราคา 50 บาท
(หักค่าดาเนินการจัดสอบ 30% จากค่าลงทะเบียนให้กบั ทางโรงเรี ยนที่เป็ นฐานสอบ)
เกณฑ์การตัดสิน : นักเรี ยนที่สอบได้คะแนน
80-100%
เหรี ยญทอง
70-79%
เหรี ยญเงิน
60-69%
เหรี ยญทองแดง
50%
ผ่านเกณฑ์
รางวัล : 1. ทุนการศึกษา ผลคะแนนสูงสุดลาดับที่ 1 (เหรี ยญทอง) 5,000 บาท/ เกียรติบตั ร/
โล่รางวัล (สาหรับโรงเรี ยน)
ผลคะแนนสูงสุดลาดับที่ 2 (เหรี ยญทอง) 3,000 บาท/ เกียรติบตั ร
ผลคะแนนสูงสุดลาดับที่ 3 (เหรี ยญทอง) 2,000 บาท/ เกียรติบตั ร
2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรี ยนจะได้รับเกียรติบตั ร
สถานที่ : ศูนย์สอบโรงเรี ยนในเครื อซาเลเซียน และโรงเรี ยนที่ใช้ขอ้ สอบร่ วม
อุปกรณ์ การสอบ : 1. ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
2. แท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
3. สมาร์ทโฟน หรื อโทรศัพท์มือถืออื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
4. ปากกา/ดินสอ และกระดาษทดสาหรับวิชาทีต่ อ้ งคานวณ
ผลที่คาดหวังจะได้รับ : 1. โรงเรี ยนในเครื อซาเลเซียนมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. นักเรี ยนสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสถานศึกษา
3. ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีกบั โรงเรียนในเครื อ
ซาเลเซียน และโรงเรี ยนที่ใช้ขอ้ สอบร่ วม

แบบฟอร์ มการสมัครสอบ (พิมพ์ลงในโปรแกรม Excel)
“การสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online)” ประจาปี การศึกษา 2563
โรงเรียน.....................................................ระดับชั้น.................
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประชาชน

ค่าสมัครสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ: - ค่าสมัครสอบ ป.1-3 = 30 บาท/คน ป.4-6 = 40 บาท/คน ม.1-3 = 50 บาท/คน
(หัก 30% ให้ทางโรงเรี ยนค่าดาเนินการจัดสอบ)
- ส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ขอ้ สอบ Email: salesian.sa.ed@gmail.com

