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ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงาน / กิจกรรม
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ดาเนินงาน
1. โรงเรียน
การพัฒนาความสามารถของนักเรียนเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
1.1 ศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดระบบการสอบ
ภายในเดือน -คู่มือการใช้งานฯ ระบบออนไลน์
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระบบออนไลน์)
พฤศจิกายน
จากเว็บไซต์ http://obecimso.net ส่วนโรงเรียนที่ไม่เคยใช้
2557
ระบบออนไลน์ในปี พ.ศ. 2558 ให้ติดต่อขอรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 ศึกษารายละเอียดการแข่งขันจากเอกสารคู่มือ
ภายในเดือน แนวทางการดาเนินงานฯ /
แนวทางการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี
พฤศจิกายน แผ่นประชาสัมพันธ์ /เว็บไซต์
พ.ศ. 2558 และ/หรือจากเว็บไซต์ www.imso.go.th
2557
www.obecimso.net
แล้วประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโรงเรียนและ
ภายในเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน
พฤศจิกายน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ชื่อผู้รับผิดชอบ
2557
ระดับโรงเรียนพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์
1.4 ดาเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน
1-26 ธันวาคม ผู้ดาเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
2557
ที่สมัครแข่งขัน ต้องรักษารหัส
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน
ระดับประถมศึกษา ทั้งสาย 1 และ สาย 2
(password) ไว้เฉพาะ
(นักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบคนละ 1 วิชา และ1 สายเท่านั้น)
ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนเท่านั้น
โดยนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในใบสมัครที่
โรงเรียนมอบให้ แล้วผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียนจะกรอกข้อมูล
นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกคน
ทุกรายการ
1.5 ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนที่สมัครแข่งขันทุกคน
29 ธันวาคม จัดพิมพ์รายชื่อผู้สมัครของ
ทุกสาย ติดประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบ และตรวจสอบ แก้ไข
2557 –
โรงเรียนจากระบบออนไลน์
ความถูกต้องของข้อมูล
5 มกราคม 2558
1.6 แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันทาง
14 มกราคม
วิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2558
จากระบบออนไลน์ หรือทางเว็บไซต์ ของเขตพื้นที่การศึกษา
พร้อมแจ้งห้องสอบ/สนามสอบให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.7 จัดพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ จากระบบออนไลน์
17 มกราคม
มอบให้นักเรียนนาไปแสดงในวันสอบวันที่ 25 มกราคม 2558 2558 เป็นต้นไป
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1.8 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
1.9 ติดตามประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ และจานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากเว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือระบบออนไลน์ แล้ว
แจ้งนักเรียนทราบ
1.10 โรงเรียน / นักเรียน พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
ทางระบบออนไลน์

ระยะเวลา
หมายเหตุ
ดาเนินงาน
25 มกราคม
2558
ภายใน 5
-เว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา/
กุมภาพันธ์ 2558 ระบบออนไลน์ /
-นักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลทุกคน
มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน (รอบสอง
ระดับประเทศ)
ตั้งแต่ 10
นักเรียนและโรงเรียนพิมพ์
กุมภาพันธ์ 2558 เกียรติบัตร
เป็นต้นไป

ต่อยอดการพัฒนาความสามารถของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
1.11 สารวจความพร้อมและความสมัครใจของนักเรียน
ภายใน 13
ที่จะเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง
กุมภาพันธ์ 2558
ระดับประเทศ) โดยโรงเรียนต้องยืนยันจานวนและรายชื่อ
นักเรียนดังกล่าวผ่านทางระบบออนไลน์
1.12 เตรียมความพร้อมนักเรียนที่จะไปสอบแข่งขันทาง
ตั้งแต่ 13
วิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) เพื่อพัฒนา กุมภาพันธ์ 2558
ต่อยอดนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
เป็นต้นไป
1.13 แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
20 กุมภาพันธ์
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
2558
ห้องสอบ สถานที่สอบ จากเว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษา
หรือระบบออนไลน์ ให้นักเรียนทราบ
1.14 พิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ
ตั้งแต่ 20
ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) นาไปแสดงในวันสอบวันที่ กุมภาพันธ์ 2558
14 มีนาคม 2558
เป็นต้นไป
1.15 โรงเรียนและหรือผู้ปกครองนานักเรียนไปแข่งขันทาง 14 มีนาคม 2558
วิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
ณ สถานที่ที่ศูนย์สอบกาหนด
1.16 แจ้งประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
10 เมษายน
นานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ตามประกาศ สพฐ.
2558
ให้นักเรียนทราบ
1.17 โรงเรียน / นักเรียน พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
ตั้งแต่
จากระบบออนไลน์
1-31 พฤษภาคม
2558

ครูผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน

โรงเรียนและนักเรียนสามารถ
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
ผ่านระบบออนไลน์
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ระยะเวลา
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

ภายใน
10 เมษายน
2558

ทางระบบออนไลน์ หรือ เว็บไซต์
สพฐ.

การพัฒนาความสามารถของนักเรียนสู่สากล
1.18 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย
อบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แล้วแจ้งนักเรียนทราบ

1.19 โรงเรียน หรือผู้ปกครองนานักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้ม
เมษายน –
กรณีนักเรียนได้รับการคัดเลือก
ทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
พฤษภาคม 2558
วิทยาศาสตร์
1.20 ติดตามประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไป
15 มิถุนายน ทางระบบออนไลน์ หรือ เว็บไซต์
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558 แล้ว
2558
สพฐ.
แจ้งนักเรียนทราบ
1.21 โรงเรียน หรือผู้ปกครองนานักเรียนไปเข้าค่ายทาง
มิถุนายน กรณีนักเรียนได้รับการคัดเลือก
วิชาการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
กันยายน 2558
วิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ
1.22 นักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
กรกฎาคม –
ณ ต่างประเทศ
พฤศจิกายน
2558

