
 ถึง วันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2565
ณ โรงเร�ยนที่เปนศูนยสอบประเมิน

โครงการประเมินและพัฒนา
สูความเปนเลิศทางคณิตศาสตร
และว�ทยาศาสตร

ปีที่

13

ประจําป 2565

ขอเชิญนักเร�ยนเขารวมโครงการ

รับสมัครตั้งแตวันนี้

สอบถามเพ�่มเติม

รับสมัคร

นักเร�ยน
ตรวจสอบรายชื่อ

ตั้งแตวันพ�ธที่ 1 มิถุนายน - วันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเร�ยนที่เปนศูนยสอบประเมิน

วันสอบประเมิน วันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2565

ตั้งแตวันจันทรที่ 1 สิงหาคม – วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ www.tedet.or.th

สถานที่
สอบประเมิน

ณ โรงเร�ยนที่เปนศูนยสอบประเมิน สอบแบบกระดาษ (paper-based test)

ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัลระดับประเทศและระดับจังหวัด วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นักเร�ยนดาวนโหลดรายงานผลประเมินรายบุคคลฉบับดิจิทัล ตั้งแตวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ศูนยภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษา
ขององคการรัฐมนตร�ศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ศูนย SEAMEO STEM-ED)

กําหนดการสอบประเมิน
ประจําป 2565

02-747-3800 www.tedet.or.th TEDET @tedet.or.thinfo@tedet.or.th

* กําหนดการและรูปแบบอาจปรับเปล่ียนไปตามสถานการณการแพรระบาดของโรค

คณิตศาสตร

ว�ชา

08.00 - 08.30 น.

08.30 - 10.00 น.

เช็กชื่อนักเร�ยน พรอมชี้แจงการสอบ

เวลาสอบ

ว�ทยาศาสตร
10.00 - 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

เช็กชื่อนักเร�ยน พรอมชี้แจงการสอบ

เวลาสอบ

รายละเอียด เวลา

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สวนที่ 1 สําหรับศูนยสอบประเมิน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของนักเร�ยน

สมัครสอบประเมินว�ชา คณิตศาสตร

*สําคัญมาก เพ�่อดูรายงานผลรายบุคคล

เลขที่นั่งสอบ เพศ ชาย หญิง

ว�ทยาศาสตร

ยินยอมใหเก็บรวบรวม ว�เคราะห ประเมิน และเปดเผยขอมูล

Name Surname

ชื่อโรงเร�ยนที่ศึกษาอยู จังหวัด

ชั้น หอง เลขที่

เบอรโทรศัพท ลงชื่อผูรับเง�น

ชื่อ นามสกุล

สวนที่ 2 สําหรับนักเร�ยน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของนักเร�ยน

สมัครสอบประเมินว�ชา คณิตศาสตร

*สําคัญมาก เพ�่อดูรายงานผลรายบุคคล

เลขที่นั่งสอบ เพศ ชาย หญิง

ว�ทยาศาสตร

ยินยอมใหเก็บรวบรวม ว�เคราะห ประเมิน และเปดเผยขอมูล

Name Surname

ชื่อโรงเร�ยนที่ศึกษาอยู จังหวัด

ชั้น หอง เลขที่

เบอรโทรศัพท ลงชื่อผูรับเง�น

ชื่อ นามสกุล

สอบประเมินพรอมกันทั่วประเทศ
วันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2565

กําหนดการ

รูปแบบการจัดสอบ

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัล
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ดาวนโหลดรายงานผลรายบุคคล
วันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ณ โรงเร�ยนที่เปนศูนยสอบประเมิน (on-site)
รูปแบบอาจปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณการแพรระบาดของโรค

คาสมัครสอบ
ว�ชาคณิตศาสตร 150 บาท
ว�ชาว�ทยาศาสตร 150 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร
นักเร�ยนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

คณิตศาสตร

ว�ชา

12.30 - 13.00 น.

13.00 - 14.30 น.

เช็กชื่อนักเร�ยน พรอมชี้แจงการสอบ

เวลาสอบ

ว�ทยาศาสตร
14.30 - 15.00 น.

15.00 - 16.30 น.

เช็กชื่อนักเร�ยน พรอมชี้แจงการสอบ

เวลาสอบ

รายละเอียด เวลา



รายงานผลเฉพาะบุคคลท่ีว�เคราะหจากคะแนนนักเร�ยน โดยจําแนก 
ตามสาระการเร�ยนรูและทักษะการเร�ยนรู มีรายละเอียดท่ีสําคัญให
นักเร�ยนใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงความรูความสามารถ
เพ�อ่กาวสูเปาหมายการศึกษาในระดับที่สูงข�้น

นักเร�ยนท่ีเขารวมโครงการทุกคนจะไดรบัเกียรติบัตรเขารวมโครงการ
และนกัเร�ยนทีส่อบไดคะแนนสูงสุดตามอนัดับในแตละระดบัชัน้ จะไดรบั 
เหร�ยญรางวัลและเกียรติบัตรตามเง�่อนไขท่ีกําหนด

รางวัล

เหร�ยญทอง

เหร�ยญเง�น

เหร�ยญทองแดง

เกียรติบัตร ระดับประเทศ

เกียรติบัตร ระดับจังหวัด

เกียรติบัตรผานเกณฑที่กําหนด (ฉบับดิจิทัล)

เกียรติบัตรเขารวมโครงการ (ฉบับดิจิทัล)

ประเภทรางวัล

ระดับจังหวัด

นักเร�ยนที่ทําคะแนน
ผานเกณฑที่กําหนด

ระดับประเทศ

นักเร�ยนที่
เขารวมโครงการ

อบรมโดยว�ทยากรผูเชี่ยวชาญท้ังในประเทศและตางประเทศ
เพ�่อพัฒนาบมเพาะตอยอดความรูและยกระดับสมรรถนะ
ทางดาน Hard Skills และ Soft Skills ที่เปนทักษะสําคัญ
และจําเปนของนักเร�ยน เพ�่อกาวสูความสําเร็จในศตวรรษที่ 21

ขอสอบท่ีใชการคิดว�เคราะห การใหเหตุผล การคิดอยางสรางสรรค  
และการแกปญหาอยางมีแบบแผน รวมทั้งเปนขอสอบแบบบูรณาการ
ท่ีเชื่อมโยงความรูกับการแกปญหาในชีว�ตประจําวันและสถานการณ
ปจจ�บัน พฒันาโดยผูเชีย่วชาญจากประเทศเกาหลีใต ซึง่เปนประเทศท่ี
มีผลการประเมินนานาชาติ PISA* อยูในอันดับตน ๆ ของโลก

ขอสอบว�ชาคณิตศาสตร ขอสอบว�ชาว�ทยาศาสตร

เง�่อนไขการรับรางวัล

รางวัลระดับประเทศ
ว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร

เหร�ยญทอง เหร�ยญเง�น เหร�ยญทองแดง
พรอมเกียรติบัตร

1 ขอสอบเนนการคิดเชิงว�เคราะห
ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต

การอบรม
เพ�่อพัฒนาศักยภาพนักเร�ยน4

TEDET Academy
Fostering the development of students
for 21st century success
ศูนยรวมความรูเพ�่อพัฒนาศักยภาพและอัจฉร�ยภาพ

กิจกรรมการแขงขันและการประกวดที่จัดข�้น เพ�่อกระตุนความสนใจและสรางแรงบันดาลใจ
ใหนักเร�ยนไดแสดงความสามารถในเวทีระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังกิจกรรมคายท่ี
เสร�มสรางความรูทางดานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมคาย การแขงขัน และการประกวด
ระดับชาติและนานาชาติ7

สื่อการเร�ยนรู
จากประเทศเกาหลีใต6

2 รายงานผลรายบุคคล
Individual Student Report

3 รางวัลและเกียรติบัตร
ว�ชาคณิตศาสตรและว�ทยาศาสตร

ดานการประเมิน ดานการพัฒนา

พรอมรับเกียรติบัตรเขารวมการอบรม

เนือ้หาและแบบฝกหัดว�ชาคณติศาสตรและ
ว�ชาว�ทยาศาสตร มากกวา 200,000 ขอ 
แยกระดับความยากงาย เพ�่อใหนักเร�ยน
ไดฝกฝนและพัฒนาความรู

คลังความรู TEDET online
จากประเทศเกาหลีใต

ส่ือการเร�ยนรูว�ชาคณิตศาสตร ว�ทยาศาสตร และว�ทยาการ
คาํนวณท่ีทางโครงการสนับสนุนใหกับโรงเร�ยน  เพ�อ่ใชยกระดบั
ศักยภาพและพัฒนาการเร�ยนรูของนักเร�ยนในโรงเร�ยน

5

Hard Skills:

*หมายเหตุ : หัวขอการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เทคนิคการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
แนวเกาหลี

กิจกรรม “สะเต็มศึกษา” เพ�่อพัฒนาการคิด
เชิงคํานวณ

กิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ
ในชีว�ตประจําวัน

เร�ยนรูว�ทยาศาสตรผานการทําอาหาร

โปรแกรมการเข�ยน Code ของ Microsoft

ทักษะและความรูดานว�ชาการ

Creative Thinking - ทักษะการคิดในเชิง
สรางสรรค

Critical Thinking – ทักษะการคิดว�เคราะห
การคิดแบบเชิงว�พากษ ฝกการตั้งคําถาม

Growth Mindset - กรอบความคิดแบบเติบโต

Meta Skills - ทักษะการเร�ยนรูตลอดชีว�ต
เพ�่อการเร�ยนรูพรอมรับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ที่จะเกิดข�้น

Communication Skills - ทักษะการสื่อสารที่
จําเปนตอการทํางานและการสรางความสัมพันธ
รวมกับผูอื่น

Soft Skills: ทักษะที่ใชในการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น

หัวขอการอบรม

*หมายเหตุ : 1.หัวขออบรมมาจากการโหวตของผูปกครองที่มีความสนใจมากที่สุด
2.หัวขออบรมขางตนเปนเพ�ยงสวนหนึ่งที่จะจัดใหกับนักเร�ยน
3.นักเร�ยนจะไดรับการอบรมตลอดทั้งป เพ�่อบมเพาะความสําเร็จในศตวรรษที่ 21

* PISA: Programme for International Student Assessment

โปรดสแกน QR Code
เพ�่อศึกษากติกา เง�่อนไข
และรายละเอียดเพ�่มเติม

สิทธิพ�เศษเฉพาะ
สําหรับนักเร�ยน TEDET

ประโยชนที่นักเร�ยนจะไดรับจากการเขารวมโครงการ

TEDET Academy

ขอมูลในรายงานผลรายบุคคล

คะแนนแยกตามระดับความยากของขอสอบ
ทราบตําแหนงของเปอรเซ็นไทล รวมไปถึง
คาสถิติพ�้นฐานที่ว�เคราะหจากจํานวนนักเร�ยน
ที่เขาสอบทั้งหมดในแตละระดับชั้น

อันดับที่ในโรงเร�ยน จังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศ โดยเทียบกับจํานวนนักเร�ยน
ที่เขาสอบทั้งหมดในแตละระดับชั้น

ผลการว�เคราะหเปนรายขอ เปอรเซ็นตที่
ตอบถูก ซึ่งทําใหทราบวาโจทยขอนั้นมีนักเร�ยน
ตอบถูกมากนอยเพ�ยงใด

ว�เคราะหผลการประเมิน

นักเร�ยนสามารถนําผลการว�เคราะหและ
อภิปรายผลมาวางแผนและพัฒนาการเร�ยน
ใหดียิ�งข�้น

วางแผนการเร�ยนรู

ระบบการฝกฝนโจทยที่มีลักษณะใกลเคียง
กับขอที่นักเร�ยนตอบผิด

ระบบคลินิก

คะแนน

อันดับ


