โครงการ “คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย” ประจาปีการศึกษา 2560
1. ชื่อโครงการ คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย ประจาปีการศึกษา 2560
2. ลักษณะการดาเนินงาน การสอบแข่งขัน
3. หลักการและเหตุผล
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ ในสาขาวิชาอื่น ๆ และวิชาภาษาอังกฤษถือเป็นวิชาที่มีความสาคัญในการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียน
โครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ทาให้รู้ถึงพื้นฐานความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะมาเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา สามารถจาแนกนักเรียนได้อย่างตรงเป้าหมาย
และนักเรียนทีม่ ีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
4. วัตถุประสงค์
1) เพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
2) เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง ศั ก ยภาพของตนเองในด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ และภาษาอั ง กฤษ สามารถน าไปพั ฒ นาให้ เ กิ ด อั จ ฉริ ย ภาพทางคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษได้
5. เป้าหมาย
1) ด้านปริมาณ จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 800 คน
2) ด้านคุณภาพ นักเรียนสามารถวัดระดับความสามารถของตนเอง และเปรียบเทียบกับนักเรียน
คนอื่นๆ ในระดับเดียวกัน
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
7. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8. งบประมาณ จากเงินค่าสมัครสอบโครงการ “คณิตฯ–วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย” ประจาปีการศึกษา 2560
9. การดาเนินการ
1) ประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
2) เสนอโครงการคณิต ฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย ประจาปีการศึกษา 2560 ต่อผู้อานวยการโรงเรียน
เพื่ออนุมัติ
3) วันรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สมัครด้วยตัวเองหรือโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
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กรณีสมัครทางไปรษณีย์ (ชาระค่าสมัครทางธนาณัติ)
ส่งถึง
นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
(วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบโครงการช้างน้อย”)
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 0-3242-5070 ต่อ 228, 146, 152, 130, 115 ในเวลาราชการ
นอกเวลาราชการติดต่อได้ที่ ห้องบริหารกิจการนักเรียน โทรศัพท์ 0-3242-5070 ต่อ 115
4) คุณสมบัติของผู้สมัคร
กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) จากทุกโรงเรียน ทุกสังกัด ไม่จากัดเขตพื้นที่
***สาหรับนักเรียนที่ขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล***
5) ค่าสมัครสอบ
วิชาคณิตศาสตร์
คนละ 50 บาท
วิชาวิทยาศาสตร์
คนละ 50 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ
คนละ 50 บาท
6) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ทาง www.promma.ac.th ในวันที่ 25 มกราคม 2561
7) กาหนดการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ตามตารางสอบดังนี้
ที่

วิชา

1
2
3

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

จานวนข้อ

คะแนนเต็ม

50
50
50

100
100
100

จานวน
(นาที)
120
90
90

เวลา
09.00 - 11.00 น.
12.00 - 13.30 น.
14.30 - 16.00 น.

(ใช้ดินสอ 2B ในการทาข้อสอบปรนัย)
หมายเหตุ : 1. ผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคาชี้แจง เวลา 08.00 น.
2. ผู้เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคาชี้แจง เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุมรับฟังคาชี้แจง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
8) ลักษณะของข้อสอบ (เนื้อหาที่ออกข้อสอบไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
วิชาคณิตศาสตร์
- เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
จานวน 30 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
- เป็นข้อสอบเติมคา
จานวน 20 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
วิชาวิทยาศาสตร์
- เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
จานวน 30 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
- เป็นข้อสอบเติมคา
จานวน 20 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
วิชาภาษาอังกฤษ
- เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
จานวน 40 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
- เป็นข้อสอบปรนัย (Error Identification) จานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)
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9) ประกาศผลการสอบ ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
และทาง www.promma.ac.th
10) รางวัลและเกียรติบัตร
วิชาคณิตศาสตร์
ผูส้ อบได้ลาดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผูส้ อบได้ลาดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้สอบได้ลาดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
(สำหรับผู้ที่สอบได้ ลำดับที่ 1 - 20 จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน)
วิชาวิทยาศาสตร์
ผูส้ อบได้ลาดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผูส้ อบได้ลาดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้สอบได้ลาดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
(สำหรับผู้ที่สอบได้ ลำดับที่ 1 - 20 จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน)
วิชาภาษาอังกฤษ
ผู้สอบได้ลาดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้สอบได้ลาดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้สอบได้ลาดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
(สำหรับผู้ที่สอบได้ ลำดับที่ 1 - 20 จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน)
10. สถานที่สอบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
(ให้นักเรียนไปถึงสถำนที่สอบเวลำ 08.00 น. เพื่อเข้ำห้องประชุมเตรียมควำมพร้อม)
11. วันเวลาในการรับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
รับรางวัลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี (รายงานตัว เวลา 07.30 น.)
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) คณะผู้บริหารโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
2) กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
4) คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจรูญศรี เชีย่ วชูพันธ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่ 1 สาหรับโรงเรียน (สนามสอบ)
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เลขประจาตัวสอบ

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

ใบสมัครสอบโครงการ “คณิตฯ – วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย”
ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อ (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................... นามสกุล..............................................................
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน..................................................................................................................... ..........................................
ตาบล.................................................อาเภอ.......................................... จังหวัด.................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่........................... หมู่ที่...................... ตรอก/ซอย.................................................................
ถนน.............................................................. แขวง/ตาบล..................................................................................
อาเภอ/เขต........................................................... จังหวัด...................................................................................
รหัสไปรษณีย์........................................... โทรศัพท์............................................................................................
โทรศัพท์มือถือ...............................................................E-MAIL : ......................................................................
มีความประสงค์สมัครสอบวิชา



คณิตศาสตร์



วิทยาศาสตร์



ภาษาอังกฤษ

รวมสมัคร............วิชา เป็นเงิน.........................บาท (ค่าสมัครสอบวิชาละ 50 บาท)
ลงชื่อ........................................................ผูส้ มัคร
วันที่.............มกราคม 2561
หมายเหตุ :

1. ใบสมัครสามารถถ่ายสาเนาได้หรือดาวน์โหลดทาง www.promma.ac.th
2. ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 23 มกราคม 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2 สาหรับผู้สมัครสอบ (ผู้สมัครกรอกให้ครบถ้วน)

ชื่อ-นามสกุล................................................................ ชั้น.............โรงเรียน............................................................
สมัครสอบวิชา  คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ รวมสมัคร.................วิชา
และได้ชาระค่าสมัคร(ค่าสมัครสอบวิชาละ 50 บาท)แล้ว เป็นเงิน................บาท ตัวอักษร(...............................)
ลงชื่อ..................................................ผู้สมัครสอบ
วันที่............มกราคม 2561

ลงชื่อ......................................................กรรมการรับสมัคร
(.....................................................)
วันที่............มกราคม 2561

1. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ทาง www.promma.ac.th ในวันที่ 25 มกราคม 2561
2. กาหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

