
การทดสอบความรู้เร่ืองเชียงใหม่ อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต 
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ คร้ังที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” 

วันพุธที่ 30  มกราคม 2562  ณ ห้องราชพฤกษ์ 1   
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  

จัดโดย ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
****************************************************** 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ 
 เป็นนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ครู ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นทีม 
(ทีมละ 2 คน) 

2. ประเภทของการทดสอบความรู้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 2.1 ประเภทประถมศึกษา  จ านวน 150 ทีม 
 2.2 ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 100 ทีม 
 2.3 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา  จ านวน 100 ทีม 
 2.4 ประเภทบุคลากร / ครู / ประชาชนทั่วไป  จ านวน 50 ทีม 

3. ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการทดสอบความรู้ 
3.1 ก าหนดการรับสมัคร 

  - ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 
  - กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://joo.gl/vejOA 
                       (สถานศึกษาส่งสมัครได้ประเภทละไม่เกิน 2 ทีม) 
 3.2 ก าหนดการทดสอบ 

- วันที่  30 มกราคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์  1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ                        
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
  - เวลา 9.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนและรายงานตัว (น าบัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประจ าตัว
ประชาชนมาแสดงในการเข้าห้องสอบ) 
  - เวลา 10.00 – 10.30 น. รับฟังค าชี้แจงและข้อปฏิบัติในการสอบ 
  - เวลา 10.30 – 11.30 น. ทดสอบความรู้ เรื่อง เชียงใหม่ อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต ตามโครงการ
หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ 

4. วิธีการด าเนินการทดสอบความรู้ 
4.1 ด าเนินการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง เชียงใหม่ อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต ตามโครงการหลักสูตร

รักษ์เชียงใหม ่ ที่ทางคณะกรรมการก าหนดขึ้น  
4.2 ผู้เข้ารับการทดสอบ (ทีมละ 2 คน) เข้าทดสอบความรู้ในห้องราชพฤกษ์ 1 ตามวันเวลาที่ก าหนด 
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4.3 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) แท็บเล็ต หรือโน้ตบุค (Notebook)                 
เพ่ือใช้ในการทดสอบ 

4.4 ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถน าหนังสือ สิ่งพิมพ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบได้ 

5. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
5.1 คณะกรรมการจะเรียงคะแนนตามล าดับ คะแนนสอบสูงสุดของแต่ละระดับ หากระดับไหน                          

มีผู้ที่ท าคะแนนได้เท่ากัน จะด าเนินการทดสอบข้อสอบส ารองที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ และค าตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

5.2 การทดสอบความรู้ เรื่อง เชียงใหม่ อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต  ตามโครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีรางวัล ดังนี้ 
  5.2.1 ประเภทประถมศึกษา 
   - รางวัลชนะเลิศ    มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  มูลค่า      800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  มูลค่า      500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.2.2 ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 
   - รางวัลชนะเลิศ    มูลค่า  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  มูลค่า    800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  มูลค่า    500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.2.3 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 
   - รางวัลชนะเลิศ    มูลค่า  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  มูลค่า    800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  มูลค่า    500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.2.4 ประเภทบุคลากร / ครู / ประชาชนทั่วไป 
   - รางวัลชนะเลิศ    มูลค่า  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  มูลค่า    800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  มูลค่า    500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

6. ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ 
6.1 ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้จะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบด้วยตนเอง หากไม่พบรายชื่อให้แจ้งมายัง

ผู้ประสานงาน  ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 
6.2 ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ สามารถทดลองระบบสอบออนไลน์ได้ ในวันที่ 25 มกราคม 2562  

 6.3 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม นักเรียน/นักศึกษาแต่งกายด้วย          
ชุดนักเรียน/นักศึกษาตามต้นสังกัด และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
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 6.4 ผู้เข้ารับการทดสอบไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ 
 6.5 ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันก าหนดให้ 
 6.6 ผู้ เข้ารับการทดสอบต้องปฏิบัติตนตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ                       
โดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ 

6.7 ภายในเวลา 30 นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบแต่ละระดับ ผู้เข้ารับการทดสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้                 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 6.8 ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อ ให้ส่งค าตอบในระบบ 
และยกมือขึน้เพือ่ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 6.9 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้อง                 
หยุดท าค าตอบทันที  และระบบจะปิดการรับค าตอบทันที 

6.10 เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่กระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบอ่ืน ผู้เข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติการตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริต               
การสอบ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และ/หรือ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ติดต่อประสานงาน 
1. นางศิริรัตน์   อินทรก าแหง  โทร 081 - 5304277 
2.นางสาววันทนีย์  ศรีบุญเรือง   โทร 089 - 8558213 
3.นางวรัญญา  กรรมสิทธิ์   โทร 090 - 8914548 
4.นายธีร์ธวัช  เรืองมณี    โทร 096 - 5429291 
หรือติดต่อได้ที่ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 69 หมู่ 1 ต าบลขุนคง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 50230  

โทรศัพท์ 053-023744 
Facebook : https://www.facebook.com/www.tonkaew.ac.th/  


