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สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2.1 ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ภายในเดือน
ประจาปี พ.ศ.2558
พฤศจิกายน
2557
2.2 เข้าร่วมประชุมการใช้ระบบบริหารข้อมูลการแข่งขัน
ภายในเดือน
สพฐ.จัดงบประมาณ
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระบบออนไลน์) ระดับเครือข่าย
พฤศจิกายน
ศูนย์สอบ
2557
2.3 ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบบริหารข้อมูลการแข่งขัน
ภายในเดือน
เอกสาร ใบสมัคร
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระบบออนไลน์) จากเว็บไซต์
พฤศจิกายน
http://obecimso.net และคู่มือแนวทางและบทบาทหน้าที่
2557
ของโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์สอบ
2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ภายใน
ผู้รับผิดชอบของเขต
(ผู้รับผิดชอบของเขตและโรงเรียน) ในระบบออนไลน์
30 พฤศจิกายน
ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน
2557
กลุ่มเป้าหมาย
2.5 กาหนดรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน
ภายใน
สพป.รับผิดชอบโรงเรียนทุกสังกัด
(password) ให้กับโรงเรียนทุกสังกัด และ/หรือโรงเรียน
30 พฤศจิกายน (สช. สกอ.อปท. เทศบาล.ฯลฯ)
กลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่ได้รับรหัสในปี พ.ศ. 2557
2557
(รวมทั้งนักเรียนที่เรียนตาม
อัธยาศัย)
สพม. รับผิดชอบโรงเรียนสังกัด สพม.
2.6 ติดตามรายละเอียดแนวทางการแข่งขันจากเอกสาร
พฤศจิกายน - แผ่นพับ แนวทาง
คู่มือแนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.
2557
- เผยแพร่ทางระบบออนไลน์และ
2558 และประชาสัมพันธ์การแข่งขันให้โรงเรียนทุกสังกัด
เว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ
2.7 เปิดระบบออนไลน์ การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม
1-26 ธันวาคม
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
2557
2.8 เปิดระบบให้โรงเรียนแก้ไขรายชื่อ
กรณี ที่ข้อมูลนักเรียนไม่ครบถ้วนประสานโรงเรียนแก้ไข)
2.9 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จานวนนักเรียน
ทั้งหมดที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ จาแนกตามรายวิชา
และสังกัด ทางระบบออนไลน์

29 ธันวาคม 2557 - เผยแพร่ทางระบบออนไลน์และ
– 5 มกราคม 2558 เว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา

ภายใน 14
มกราคม 2558

สพฐ.จะจัดสรร งปม. ตามยอด
สรุปในวันที่ 28 ธันวาคม 2557
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ 14 มกราคม
ระบบออนไลน์และ
นานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ของแต่ละวิชา
2558
เว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งสาย 1 และสาย 2 พร้อมประกาศสนามสอบและห้องสอบ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
2.11 เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ ให้
17 มกราคม
โรงเรียน / นักเรียน จัดพิมพ์ได้
2558 เป็นต้นไป
2.12 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและ
ภายใน 20
กรรมการกากับห้องสอบ
มกราคม 2558
2.13 ประชุม ชี้แจง ทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน
ภายใน 23
แก่คณะกรรมการดาเนินงานและกรรมการกากับห้องสอบ
มกราคม 2558
2.14 จัดพิมพ์และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 23
1) รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันจาแนกตามห้องสอบ
มกราคม 2558
และวิชาที่สอบ
2) บัญชีลงเวลาผู้เข้าสอบ
3) รายชื่อนักเรียนสาหรับติดโต๊ะที่นั่งสอบ
4) ใบปะหน้าซองข้อสอบ
ฯลฯ
2.15 จัดทาแบบทดสอบจากต้นฉบับข้อสอบของ สพฐ.
ภายใน 23
สพฐ.จะส่งต้นฉบับ ถึงเขตพื้นที่ฯ
มกราคม 2558
ภายใน 19 ม.ค.58
2.16 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี
25 มกราคม
พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2558
2.17 ตรวจกระดาษคาตอบ / บันทึกคะแนนของนักเรียน
ภายใน 5
บันทึกคะแนนและประมวลผล
รายบุคคล รายข้อรายวิชา / ประมวลผลการสอบ /จัดทา
กุมภาพันธ์ 2558
ทางระบบออนไลน์
ประกาศผลการสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา
2.18 ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
5 กุมภาพันธ์ ทางระบบออนไลน์และ เว็บไซต์
นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
2558
ของเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา)
2.19 เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร ทางระบบออนไลน์
10 กุมภาพันธ์ โรงเรียนหรือนักเรียนสามารถ
2558 เป็นต้นไป พิมพ์เกียรติบัตรได้
2.20 ตรวจสอบ ยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง
ภายใน 13
ทางระบบออนไลน์
ระดับประเทศ ให้ศูนย์สอบทราบ หลังจากโรงเรียนแจ้งยืนยันแล้ว กุมภาพันธ์ 2558
2.21 ประสานงานกับศูนย์สอบเป็นระยะ ๆ เพื่อร่วมกัน
ตั้งแต่ 13
ดาเนินงานจัดสอบรอบสอง ระดับประเทศ และร่วมกันแก้ไข
กุมภาพันธ์ - 8
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
มีนาคม 2558
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2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558 (รอบสอง ระดับประเทศ)
2.22 โรงเรียนและผู้ปกครองนานักเรียนไปสอบแข่งขันการ
14 มีนาคม 2558
วิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
2.23 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้
ภายใน 10
กรณีนักเรียนได้รับการคัดเลือก
- รับรางวัลเกียรติบัตรการสอบแข่งขันระดับประเทศ
เมษายน 2558 จากเว็บไซต์ของ สพฐ. หรือระบบ
- รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ
ออนไลน์
เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

การพัฒนาความสามารถของนักเรียนสู่สากล
2.24 แจ้งโรงเรียน หรือผูป้ กครองนานักเรียนเข้าค่ายอบรม
เมษายน –
กรณีนักเรียนได้รับการคัดเลือก
เข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
พฤษภาคม 2558
และวิทยาศาสตร์
2.25 ติดตามประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย
ภายใน 15
จากเว็บไซต์ของ สพฐ. หรือระบบ
ไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
มิถุนายน 2558 ออนไลน์
แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
2.26 แจ้งโรงเรียนหรือผู้ปกครองนานักเรียนที่ได้รับการ
มิถุนายน คัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปเข้าค่ายวิชาการสร้างเสริม
กันยายน 2558
ประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558

