ระเบียบการ โครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ
(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ)
(SME Pretest – National Science Math English Pretest)
ประจาปี การศึกษา 2564
1. หลักการและเหตุผล
บริ ษทั แซค ศูนย์สอบวิชาการ จากัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีพนั ธกิจในด้านการจัดสอบทางวิชาการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้ทราบขีดความรู ้ทางวิชาการของตัวเองอย่างชัดเจนและสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดอนาคต
ทางการศึกษาในระดับสู งขึ้นต่อไปได้อย่างเหมาะสม

อีกทั้งยังช่วยส่ งเสริ มนักเรี ยนให้พฒั นาความรู ้พ้ืนฐาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นภาษาสากลอันเป็ นจุดเริ่ มต้นทางการศึกษาที่
จะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างรุ นแรงและกระจายไปยังหลายพื้นที่ทวั่
ประเทศไทย ประกอบกับมาตรการการควบคุมการแพร่ ระบาดอย่างเข้มงวดของรัฐบาลและสถานศึกษา จึงทาให้
การจัดสอบแข่งขันทางวิชาการไม่สามารถที่จะจัดสอบในสนามสอบโรงเรี ยนได้ เพื่อลดการอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
และเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้นในปี การศึกษา 2564 นี้ ทางบริ ษทั จึงจัดโครงการสอบวัดความรู้ ระดับชาติ โดย
ใช้ชื่อ SME Pretest
2. รายละเอียดโครงการ
SME Pretest – National Science Math English Pretest เป็ นโครงการสอบวัดความรู ้ระดับชาติ
(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ) เพื่อประเมินความรู ้ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรี ยนต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ห้องโครงการความเป็ นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อภาษาอังกฤษ ของโรงเรี ยนทุกสังกัดที่มีการแข่งขัน
สู งทัว่ ประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พฒั นาความรู ้ดา้ นวิชาการอย่างต่อเนื่อง และแสดงความสามารถ
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อย่างเต็มที่บนเวทีการแข่งขันระดับชาติ โครงการ SME Pretest เป็ นการสอบตามระดับช่วงชั้น โดยมีรายละเอียด
ของผูส้ มัครสอบตามช่วงชั้นดังนี้
➢ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)

➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประเมินความรู ้ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรี ยนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องโครงการความเป็ นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์หรื อภาษาอังกฤษ ของโรงเรี ยนทุกสังกัดที่มีการแข่งขันสู งทัว่ ประเทศ
3.2 เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พฒั นาความรู ้ดา้ นวิชาการอย่างต่อเนื่อง และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่บน
เวทีการแข่งขันระดับชาติ
3.3

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตอ้ งการพัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรี ยน โดยใช้การแข่งขันทางวิชาการเป็ นสื่ อกลางและ
เป็ นแรงขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพ การเรี ยนรู ้สู่มาตรฐานสากล
4. ประโยชน์ ต่อสังคม
ในโครงการนี้มีความประสงค์บริ จาคเงินรายได้บางส่วน เพื่อใช้ในการทากิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษา
ให้กบั นักเรี ยนหรื อโรงเรี ยน
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4–6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 ใน
โรงเรี ยนทุกสังกัดทัว่ ประเทศ อาทิ โรงเรี ยนรัฐบาล โรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนกรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น
โรงเรี ยนโฮมสคูลหรื อโรงเรี ยนนานาชาติ ฯลฯ
6. จุดเด่ นของการทดสอบ
6.1 จัดสอบโดยแยกเป็ น 2 ช่ วงชั้น หรื อ ประถมศึกษาปี ที่ 4–6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1–3 เพื่อเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนในแต่ละช่วงชั้น เข้าร่ วมการสอบได้อย่างทัว่ ถึง และสามารถนาผลสอบไปใช้กาหนดขีดความสามารถ
ตัวเองและเป็ นแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้นกั เรี ยนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
6.2 ข้ อสอบและการประเมินผลที่ได้ มาตรฐาน หัวใจของการสอบ ก็คือข้อสอบและการประเมินผล ดังนั้น
โครงการสอบแข่งขันที่ทางสถาบันจัดทาขึ้น จึงให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการจัดทาข้อสอบให้ได้มาตรฐาน
อาจารย์แต่ละท่านที่ได้รับเชิญมาเป็ นกรรมการออกข้อสอบจะได้รับการเลือกจากผูม้ ี ความรู ้และประสบการณ์ใน
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สาขาวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริ ง และข้อสอบทุกวิชาที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้น จะยึดหลักเกณฑ์ 3 ประการ
คือ
➢ เนื้อหาของข้อสอบในแต่ละช่วงชั้นสอดคล้องตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
➢ สัดส่ วนของเรื่ องที่ออก และแนวการตั้งโจทย์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ถือเอาข้อสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อของโรงเรี ยนชั้นนาแต่ละแห่งในประเทศไทย เป็ นเกณฑ์
➢ ข้อสอบทุกวิชาเน้นการประยุกต์และคิดวิเคราะห์ คาถาม-คาตอบ ทุกข้อถูกต้องชัดเจน และสามารถจาแนก
ความรู ้ของนักเรี ยนได้
6.3 รู ปแบบข้ อสอบของแต่ ละช่ วงชั้น
ข้อสอบเป็ นแบบปรนัยคือเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด (5 ตัวเลือก)
วิชา
จานวนข้อสอบ
เวลาทาข้อสอบ
เวลาเฉลีย่ ต่อข้อ
วิชาคณิตศาสตร์
32 ข้อ
50 นาที
1 นาที 33 วินาที
วิชาวิทยาศาสตร์
40 ข้อ
50 นาที
1 นาที 15 วินาที
วิชาภาษาอังกฤษ
40 ข้อ
50 นาที
1 นาที 15 วินาที
7. การดาเนินการคัดเลือก
7.1 การรับสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่วนั นี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 สามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลผูส้ มัครที่
www.saccentre.com พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครสอบ 3 วิชา 450 บาท มาด้วย (ค่าสมัครรวมค่า
จัดส่งเกียรติบตั ร + รางวัลอื่น ๆ ถึงบ้าน)
➢ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง
อีเมล์ saccentre@hotmail.com
ID Line: smepretest หรื อ LINE OFFICIAL: @saccentre

โทร. 064 – 817 8693
➢ การโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชีออมทรัพย์
 ชาระผ่านคิวอาร์ โค้ด ที่หน้าเว็บไซต์ หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์เรี ยบร้อยแล้ว
 ผ่านบัญชีบริ ษทั ฯ ธนาคารกสิกรไทย

ชื่ อบัญชี บจก. แซค ศูนย์สอบวิชาการ เลขที่บัญชี 114-3-84975-5
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หมายเหตุ: ในกรณีที่สมัครเป็ นกลุ่มสามารถโอนค่าสมัครรวมกันได้ โดยต้องแนบรายชื่อผูส้ มัครให้ครบถ้วน
ทั้ง นี้ การสมัค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื่ อ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการสมัค รสอบเรี ย บร้ อ ยภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
 ค่าธรรมเนี ยมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น และการตัดสิ นใจของกรรมการในการ
ดาเนินการจัดสอบถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
7.2 วัน-เวลาสอบออนไลน์ กาหนดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ แบบ
ปรนัย เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
สอบแข่งขันวันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ช่ วงชั้น

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

13.00 น. – 13.50 น.

14.00 น. – 14.50 น.

15.00 น. – 15.50 น.

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

09.00 น. – 09.50 น.

10.00 น. – 10.50 น.

11.00 น. – 11.50 น.

7.3 การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบ SME Pretest
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และให้ทางผูส้ มัครเข้าไปดาวน์โหลด
บัตรประจาตัวผูส้ อบ ได้ทาง www.saccentre.com ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ในบัตรจะระบุเลข
บัตรประจาตัวผูส้ อบจะใช้เป็ นรหัสผ่าน (password) ในการล็อกอินเข้าระบบทดสอบออนไลน์)
7.4 การเข้าสอบออนไลน์ ผูส้ มัครเข้าสอบต้องเตรี ยมตัวพร้อมเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15–30 นาที และเปิ ด
กล้องผ่านโปรแกรม ZOOM และแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงการยืนยันตัวตนก่อนทาข้อสอบ โดยจะมี
กรรมการคุมสอบควบคุมดูแลทุกห้องสอบผ่านกล้อง และมีการบันทึกข้อมูลขณะนักเรี ยนทาการสอบ ซึ่งจะ
นามาใช้ในการพิจารณาผลสอบหากเกิดการทุจริ ต
7.5 การประกาศผลคะแนนสอบ
ประกาศผลคะแนนสอบ SME Pretest ภายในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์
www.saccentre.com
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8. รางวัล
รางวัลมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยกาหนดดังนี้
8.1 ผู้ทาคะแนนรวม 3 วิชาได้ สูงสุ ด (แยกแต่ละช่ วงชั้น)
อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตั รและโล่เกียรติยศ
อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตั รและโล่เกียรติยศ
อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตั รและโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 – 6 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
8.2 ผู้ทาคะแนนได้ เกินเกณฑ์ ประเมินมาตรฐาน (ร้ อยละ 50 ขึน้ ไป) แยกตามรายวิชา จะได้รับใบประกาศเกียรติ
คุณ ดังนี้
เกียรติบัตรเหรียญทอง

ทาคะแนนได้ร้อยละ 75 ขึ้นไป

เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ทาคะแนนได้ร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 74

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ทาคะแนนได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64

8.3 ผู้ทาคะแนนรวมเฉลีย่ ได้ ร้ อยละ 90 ขึน้ ไป จะได้รับเหรี ยญรางวัลเหรี ยญทองด้วย
9. การมอบรางวัล
9.1 ผูไ้ ด้รับเกียรติบตั รสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.saccentre.com ในช่วงมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2565
และเกียรติบตั รฉบับจริ งจะดาเนินการจัดส่งให้ที่อยูท่ ี่บา้ น
9.2 สาหรับทุนการศึกษาทุกรางวัลจะโอนให้นกั เรี ยนโดยตรงผ่านทางเลขที่บญั ชีของผูไ้ ด้รางวัล ภายในมีนาคม
พ.ศ. 2565
9.3 โล่เกียรติยศและเกียรติบตั รสาหรับผูท้ ี่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 – 3 ในแต่ละช่วงชั้น จะส่งมอบไปยัง
โรงเรี ยนต้นสังกัดหรื อที่บา้ นหรื อนัดมอบ ณ สถานที่ที่ทางบริ ษทั ฯ จัดไว้ ในช่วงมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2565
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
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