ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิทินกิจกรรมการบริหารจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

พฤศจิกายน -ธันวาคม -ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559
2558
-แจ้งรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559
เป็นต้นไป
--ลงข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อออกรหัส Username /Password และแจ้งรายละเอียดข้อมูลให้
โรงเรียนทราบ
ภายใน
-เข้าร่วมประชุมการใช้โปรแกรม online ตามวัน เวลาที่ศูนย์สอบกาหนด
วันที่ 10 ธันวาคม 2558 -ลงข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อออกรหัส Username /Password
1-31 ธันวาคม 2558 เปิดระบบการลงทะเบียน เพื่อให้โรงเรียนสมัครให้นักเรียนทางระบบออนไลน์ (ให้นักเรียนยื่นใบสมัครที่โรงเรียน
และโรงเรียนเป็นผู้บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในระบบออนไลน์ โดยขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านจากเขตพื้นที่)
ภายใน
เปิดระบบประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
วันพฤหัสบดีที่
สาย 1 : นักเรียนที่มสี ิทธิ์และสอบรอบแรก ( ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
14 มกราคม 2559 สาย 2 : นักเรียนที่มสี ิทธิ์และสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนดและไม่ต้องสอบ
รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (ถ้ามี)
สาย 3 : นักเรียนที่มสี ิทธิ์รอบสาม (ค่ายวิชาการ) โดยมีคุณสมบัติตามที่กาหนดและไม่ต้องสอบรอบแรก
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) และรอบสอง (ระดับประเทศ) (ถ้ามี)
พร้อมแจ้งสถานที่สอบ ห้องสอบ และเปิดระบบออนไลน์ให้โรงเรียนพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบให้นักเรียน
ภายใน 15 มกราคม รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานสอบแข่งขัน
2559
ภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559 รอบแรก
วันพุธที่ 20 มกราคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2559
ภายใน
-รับต้นฉบับแบบทดสอบจาก สนก. (ทางไปรษณีย์)
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม
2559
ภายใน
-จัดทาสาเนาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบตามจานวนนักเรียนที่สมัครสอบแต่ละวิชา บรรจุซองแยกตามห้องสอบ
วันเสาร์ที่
-จัดเตรียมเอกสารการสอบ เช่น ใบลงลายมือชื่อนักเรียน ชื่อติดโต๊ะสอบ ใบรับ-ส่งข้อสอบ ใบลงลายมือชื่อ
30 มกราคม 2559
ของกรรมการ ไฟล์บันทึกคะแนน ฯลฯ
-ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ
วันเสาร์ที่
-เตรียมการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เช่น ติดป้ายแผนผัง
30 มกราคม 2559 ห้องสอบ จัดห้องสอบ ติดป้ายชื่อนักเรียนที่โต๊ะ ฯลฯ
วันอาทิตย์ที่
จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
31 มกราคม 2559
วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ -ตรวจข้อสอบ
2559
- บันทึกคะแนนรายบุคคล รายข้อ (คณิตศาสตร์) และคะแนนรวมรายสาระ (วิทยาศาสตร์) ของนักเรียนทุกคน
(100%) ลงในไฟล์เอกสาร
ตัดสินผลรางวัล 30% ของนักเรียนที่เข้าสอบ จัดลาดับรางวัล ระดับเหรียญทอง เงินและทองแดง ในอัตราส่วน
1:2:3

วัน เดือน ปี
ภายใน
วันศุกร์ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2559
ภายในวันเสาร์ที่
14 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ –
10 มีนาคม 2559
ภายในวันอังคารที่
16 กุมภาพันธ์ 2559
ภายในวันพฤหัสบดีที่
18 กุมภาพันธ์ 2559
ภายในวันศุกร์ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559
วันพฤหัสบดีที่
25 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม
2559
วันที่ 8 เมษายน 2559
เป็นต้นไป

กิจกรรม
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
- นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
- นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
ให้โรงเรียนแจ้งยืนยันความพร้อมและความสมัครใจของนักเรียนในการเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ)
เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อให้โรงเรียน หรือนักเรียนพิมพ์เกียรติบัตรรางวัล (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา) ได้ด้วยตนเอง
ประสานแจ้งจานวนและข้อมูลนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)ให้
สพป./สพม.ที่เป็นเจ้าภาพศูนย์สอบ
แจ้งนักเรียนที่มีความจาเป็นต้องไปสอบสนามอื่น ให้ยื่นคาร้องขอย้ายสถานที่สอบ ถึงเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ให้ สพฐ.
-ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(รอบสอง ระดับประเทศ) ตามที่ศูนย์สอบประกาศ
-แจ้งสถานที่สอบ ห้องสอบ ให้โรงเรียนและนักเรียนทราบและพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ

-นานักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(รอบสอง ระดับประเทศ)
-ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(รอบสอง ระดับประเทศ)
แจ้งโรงเรียนดูประกาศ
- ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)
- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการ ทาง www.imso.go.th/e-office
วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อให้โรงเรียนหรือนักเรียนพิมพ์เกียรติบตั รรางวัล (รอบสอง ระดับประเทศ) ได้ด้วย
2559
ตนเอง

