
โครงการ  :  การสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจำปีการศึกษา 2565 
แผนงาน  :  วิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน  โรงเรียนเครือซาเลเซียน 

และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบร่วม 
ผู้ประสานงาน  :  บาทหลวงวรายุทธ เจริญภูมิ  ดร.ธเนศ  คิดรุ่งเรือง  คุณจารุวรรณ  เอกปัจฉิมศิริ   

 คุณสุภาพ  อินทนู  คุณสิริรัตน์  วังมะนาว  / ผู้บริหาร ครฝู่ายวิชาการ ครูแนะแนว  
 คณะครูโรงเรียนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบร่วม 

ลักษณะงาน / โครงการ  :  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  :  28 ต.ค. 65 - 28 ก.พ. 66 
 

หลักการและเหตุผล  : 
 คณะกรรมการบริหารการศึกษาคณะซาเลเซียนได้มีมติให้ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน
จัดทำข้อสอบมาตรฐาน เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละระดับช้ันตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2560) และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนโรงเรียนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบร่วมทุกแห่งในการ
สอบ ONET และให้มีมาตรฐานเดียวกัน  กล่าวคือสร้างคุณภาพให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา แก่
นักเรียนที่ได้รับการศึกษาและการอบรมจากโรงเรียนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบ
ร่วม 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มาตรา 22-26 ว่า “…ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด…การจัดการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ หรือตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการตามความเหมาะสมของ     
แต่ละระดับการศึกษา…ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน การทดสอบควบคู่ไปกับกระบวน      
การเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา…” 
 พร้อมกันนี้ นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ และศักยภาพของ
คนไทยให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สังคมไทยเท่าทันกับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลก และเพื่อให้คนไทยไม่ตกยุค สามารถเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน
ทางด้านการค้าได้อย่างเสรี รวดเร็ว และเป็นธรรม  อีกทั้งระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่าย 5G 
และ 6G กำลังเข้ามา ยุคหุ่นยนต์ (Robotic Era) และยุคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
และอื่นๆ 
 จะเห็นได้ว่า โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีอยู่ 90 แห่งทั่วประเทศ มีการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย ซึ่งมีความหลากหลาย และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาได้



 2 

เป็นอย่างดี  ดังนั้น โรงเรียนในเครือซาเลเซียนแต่ละแห่งสามารถสร้างช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับ และ
เป็นที่นิยมของผู้ปกครองที่มักจะพาบุตรหลานไปเรียน... 
 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนเล็งเห็นความสำคัญกับแนวความคิด และหลักการศึกษา
ที่มุ่งสู่คุณภาพ มาตรฐานทางการศึกษา และหลักสูตรที่กำลังปรับปรุงใหม่  ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน
จึงจัดโครงการ “การแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online)” ขึ้น เพื่อให้สอดรับและสอดคล้องกับ
ความต้องการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง     
พ.ศ. 2551 (และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2560)  การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร และตามมติของ  
คณะกรรมการบริหารการศึกษาซาเลเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนใน        
เครือซาเลเซียน คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นอย่างดี  ดังนั้น โครงการนี้จึง
เป็นการสร้างมาตรฐาน คุณภาพ และการวัดและประเมินผลแนวใหม่ต่อไป... 
 

วัตถุประสงค์ :  1.     เพ่ือเตรียมนักเรียนเข้าสู่สนามสอบระดับประเทศ คือ การสอบ ONET 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการพัฒนาตนเอง 
3. เพื่อเป็นหลักค้ำประกันให้โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีคุณภาพอยู่เสมอ 
4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาซาเลเซียน  ผู้บริหารและคณะครู

โรงเรียนเครือซาเลเซียนในการทำงานเป็นทีม 
เป้าหมาย :  ด้านปริมาณ :    โรงเรียนในเครือซาเลเซียนจำนวน 20 แห่ง หรือนักเรียนจำนวน  

     5,000  คน เข้าร่วมโครงการ 
       ด้านคุณภาพ :    โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีมาตรฐานเดียวกัน 
แผนการดำเนินการ: 1. ประชุมอนุมัติโครงการ (28 ต.ค.65) 

2. ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารการศึกษาซาเลเซียน โรงเรียนใน 
     เครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบร่วม (28 ต.ค.65) 
3. เตรียมการกำหนดเลขที่สอบ (30 พ.ย.65) 
4. จัดพิมพข์้อสอบ (1 ธ.ค.65) 
4. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข (21 ธ.ค.65) 
5. ดำเนินการสอบ และประมวลผล (15 ม.ค.-30 ม.ค.66) 
6. สรุปและประกาศผล (1-15 ก.พ.66) 
7. มอบรางวัลและเกียรติบัตร (16-28 ก.พ.66) 
8. ประเมินผลโครงการ (28 ก.พ.66) 

ระเบียบการ :  วันที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.66 – วันจันทรท์ี่ 30 ม.ค.66  เวลา 9.00-17.00 น.
  ระดับช้ัน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์  

  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ  
เวลา  50  นาที 
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ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์  
  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ  

เวลา  60  นาที 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) วิชาที่สอบ 4 กลุ่มสาระฯ ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์  

  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนข้อสอบ 60 ข้อ  
เวลา  70  นาที 

  ค่าสมัครสอบ ป.1-3 ราคา 30 บาท    ป.4-6 ราคา 40 บาท  และม.1-3 ราคา 50 บาท 
  (หักค่าดำเนินการจัดสอบ 30% จากค่าลงทะเบียนให้กับทางโรงเรียนที่เป็นฐานสอบ) 
เกณฑ์การตัดสิน : นักเรียนที่สอบได้คะแนน  80-100% เหรียญทอง 
      70-79%  เหรียญเงิน 
      60-69%  เหรียญทองแดง 
      50%  ผ่านเกณฑ์ 
รางวัล : 1. ทุนการศึกษา ผลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) 3,000 บาท/ เกียรติบัตร/  

โล่รางวัล (สำหรับโรงเรียน) 
   ผลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 (เหรียญทอง) 2,000 บาท/ เกียรติบัตร 
   ผลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 (เหรียญทอง) 1,000 บาท/ เกียรตบิัตร 
 2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน  นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตร 
สถานที่ :  ศูนย์สอบโรงเรียนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบร่วม 
อุปกรณ์การสอบ :  1. ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได ้

    2. แท็บเล็ตที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
    3. สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถืออื่นๆ ที่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
    4. ปากกา/ดินสอ และกระดาษทดสำหรับวิชาที่ต้องคำนวณ 

ผลที่คาดหวังจะได้รับ :   1.    นักเรียนสามารถสอบ ONET ในระดับดี 
2. โรงเรียนในเครือซาเลเซียนมีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. นกัเรียนสร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเองและสถานศึกษา 
4. ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ที่ดีกับ

โรงเรียนในเครือซาเลเซียน และโรงเรียนที่ใช้ข้อสอบร่วม 
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แบบฟอร์มการสมัครสอบ (พิมพ์ลงในโปรแกรม Excel) 
“การสอบแข่งขันทางวิชาการออนไลน์ (Online)” ประจำปีการศึกษา 2565 

โรงเรียน.....................................................ระดับชั้น................. 
 

ลำดับที ่ 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% ให้ทางโรงเรียนค่าดำเนินการจัดสอบ) 

-        -  ส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ข้อสอบ  Email: salesian.sa.ed@gmail.com  / Line: 0884141754  

mailto:salesian.sa.ed@gmail.com

