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ตอนที่ 2
การดําเนินงานคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2555 และมียุทธวิธีดําเนินการแข่งขันทางวิชาการ แบ่งเป็น 3 รอบ
ดังนี้
1. รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. รอบสอง ระดับประเทศ
3. รอบสาม ค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รอบแรก
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ประจําปี พ.ศ.2555
การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2555 ดําเนินการ ดังนี้

1. การดําเนินการจัดสอบ
สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาและสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาทุกเขต เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดสอบแข่งขัน
พร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 – 11.30 น. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. รายวิชาที่จัดสอบ
2.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

3. คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ
3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างเพียงพอ
มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
3.2 นักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ปีการศึกษา 2554
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3.3 นักเรียนที่เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
ปีการศึกษา 2554
3.4 นักเรียนที่เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ปีการศึกษา 2554

4. การประชาสัมพันธ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ประจําปี พ.ศ.2555 ไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งรายละเอียดกิจกรรม ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับประเทศ และแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําปี พ.ศ.2555

5. การสมัครเข้าแข่งขันทางวิชาการ
5.1 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 –
10 มกราคม 2555
5.2. นักเรียนกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบที่ สพฐ.กําหนด ผู้บริหารลงนามรับรอง
ประทับตราโรงเรียน และโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งหน่วยงาน ดังนี้
5.2.1 โรงเรียนในสังกัด สพป. สช. สกอ. กทม. อบจ. เทศบาล ฯลฯ ส่งสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5.2.2 โรงเรียนในสังกัด สพม. ส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5.3 นักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 สาย ดังนี้
5.3.1 นั ก เรี ย นสายที่ 1 หมายถึ ง นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นทุ ก สั ง กั ด มี สิ ท ธิ์ ส มั ค ร
เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และต้องสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.3.2 นักเรียนสายที่ 2 หมายถึง นักเรียนจากโรงเรียนทุกสังกัดมีสิทธิ์สมัคร
เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
5.3.2.1 นั กเรี ยนที ่ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กจากสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค (4 ภูมิภาค)
ประจําปี 2554 เฉพาะรายการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ หรือ
5.3.2.2 นักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ.2554 หรือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2554 โครงการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ของ สพฐ. หรือ
5.3.2.3 นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น และเหรี ย ญ
ทองแดง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของ สสวท. ประจําปี พ.ศ. 2553 หรือ
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5.3.2.4 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค จากการ
แข่งขันคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(เฉพาะ รางวัลที่ 1 - 3 ประเภทบุคคล และรางวัลชนะเลิศ – รองชนะเลิศ ประเภททีม รายการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) หรือ
5.3.2.5 นัก เรีย นที่ไ ด้รับ รางวัล รอบเจีย ระไนเพชร โครงการแข่ง ขัน
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ และโครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจําปี พ.ศ.2554
หมายเหตุ

1. นักเรียนแต่ละคนสมัครได้ 1 วิชา และ 1 สาย เท่านั้น
2. นักเรียนที่สมัครสายที่ 2 ให้ใช้สิทธิ์สมัครได้เฉพาะวิชาที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
3. นักเรียนที่สมัครสายที่ 2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์รางวัลจากการแข่งขันในระดับประถมศึกษา

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ จําแนกเป็นรายวิชาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 พร้อมสรุปข้อมูลตาม แบบ A1 ส่งสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ทาง E-mail : imc_thailand@hotmail.com ดังนี้
สายที่ 1 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สายที่ 2 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
**หมายเหตุ** กรณีนักเรียนที่สมัครสายที่ 2 แต่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด ให้ สพป./สพม.
พิจารณานักเรียนเข้าแข่งขันในสายที่ 1 แทน

7. การจัดส่งต้นฉบับแบบทดสอบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งต้นฉบับแบบทดสอบ คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาทุ ก เขต ภายในวั น ที่
23 มกราคม 2555 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

8. เกณฑ์การให้รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
8.1 ร้อยละ 30 ของจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน จําแนกเป็นรายวิชาเรียงอันดับ
จากคะแนนสูงสุด จะได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในอัตราส่วน
1:2:3
8.2 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา จัดทําเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง มอบให้นักเรียน
กลุ่มที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อ 8.1

9. เกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
(38 ศูนย์สอบ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนได้จาก 2 สาย คือ
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9.1 สายที่ 1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยละ 30 ตามข้อ 8 จะได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ทั้งหมด กรณี สพป./สพม.
จะคัดเลือกนักเรียนเพิ่มมากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 30 ให้พิจารณาใน 2 กรณี คือ
 กรณีที่ 1 มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศเพิ่มมากกว่า
ร้อยละ 30 ต้องเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
 กรณีที่ 2 มีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศน้อยกว่าร้อยละ 30
ให้พิจารณาคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าวิชาละ 4 คน (3 วิชา รวม 12 คน)
9.2 สายที่ 2 จํานวนนักเรียนตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้ผ่านการพิจารณาและประกาศผลไว้แล้ว ตามข้อ 6
10. การประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จะประกาศผลการแข่งขั นทางวิชาการ ระดั บเขตพื้นที่การศึกษา (สายที่ 1) ทุกรายวิ ชา ภายในวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้
10.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตามเกณฑ์การให้รางวัลข้อ 8 โดยเรียงรายชื่อตามตัวอักษร และไม่ประกาศผลคะแนน ทั้งนี้
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10.2 ประกาศรายชื่ อ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก เข้ า แข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ
ระดับประเทศ (38 ศูนย์สอบ) ตามเกณฑ์การคัดเลือกข้อ 9.1
11 การรายงานผลการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ดําเนินการ ดังนี้
11.1 รายงานจํานวนและรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก (สายที่ 1 และสายที่ 2)
เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (แบบ A3) และรวบรวมใบสมัคร พร้อมบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ
ส่วนที่ 1 (สําหรับกรรมการกํากับห้องสอบ) ให้ศูนย์สอบ
11.2 รายงานผลการแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (แบบ A2)
และรายงานการคัดเลือกนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (แบบ A3)
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2555
ที่
1
2
3

4
5
6

7

กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2555
การรับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2554
สพฐ./
เป็นต้นไป
สพป./สพม./โรงเรียน
26 ธันวาคม 2554 –
สพป./สพม./
โรงเรียน
10 มกราคม 2555
20 มกราคม 2555
สพป./สพม.

การประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สายที่ 1)
3.2 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ (สายที่ 2) โดยไม่ต้องสอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน
การจัดส่งต้นฉบับแบบทดสอบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
23 มกราคม 2555
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
เพื่อเตรียมดําเนินการจัดสอบแข่งขัน
การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอาทิตย์ที่
29 มกราคม 2555
การประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน
6.1 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
6 กุมภาพันธ์ 2555
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ (38 ศูนย์สอบ) โดยคัดเลือกนักเรียนจาก 2 สาย:
* สายที่ 1 จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
* สายที่ 2 จากการคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด

สพฐ./
สพป./สพม.
สพป./สพม.
สพป./สพม.

ภายใน
รายงานผลการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป./สพม./
7.1 ส่งแบบรายงานข้อมูลการจัดแข่งขัน (แบบ A1 – A3) ให้ สพฐ. 6 กุมภาพันธ์ 2555
ศูนย์สอบ/
7.2 ส่งใบสมัครของนักเรียน บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ
สพฐ.
(ส่วนที่ 1 สําหรับกรรมการคุมสอบ) ข้อมูลจํานวนนักเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
(แบบ A3 พร้อม CD) ให้ ศูนย์สอบ
หมายเหตุ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายงานข้อมูล
ตามแบบ A1 – A3 พร้อม CD ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา)
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รายงานข้อมูล
ตามแบบ A3
พร้อม CD และส่งใบสมัครของนักเรียนที่ได้รับ การคัดเลือกไปแข่ง ขัน ทางวิชาการ
ระดับประเทศ พร้อมบัตรประจําตัวสอบนักเรียน (ส่วนที่ 1 สําหรับกรรมการกํากับห้องสอบ) ให้ศูนย์สอบ
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รอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (38 ศูนย์สอบ) ประจําปี พ.ศ. 2555
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
ประจําปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

1. การดําเนินการจัดสอบ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มอบให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา 19 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 เขต เป็นศูนย์สอบ จัดสอบแข่งขันพร้อมกัน
ทุกศูนย์สอบทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 – 11.30 น.

2. รายวิชาที่จัดสอบ
2.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

3. คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยผ่านการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
3.2 นักเรียน (สายที่ 1 และสายที่ 2) ที่ผ่านการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
3.3 นักเรียนได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เข้าแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ

4. การดําเนินงานของศูนย์สอบ
4.1 ศู น ย์ ส อบประสาน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและสํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่เป็นเครือข่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลจํานวนและรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับประเทศ จัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนจําแนกเป็นรายวิชา กําหนดเลขประจําตัวสอบ
(10 หลัก) สถานที่สอบ ห้องสอบ และแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเครือข่าย เพื่อแจ้งให้
สถานศึกษาและนักเรียนทราบ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
4.2 ส่งแบบสรุปจํานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (แบบ B1)
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) ภายในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2555
4.3 รั บ แบบทดสอบจากผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2555
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4.4 ดําเนินการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ดังนี้
4.4.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด แข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ ประเทศ ของแต่ ล ะ
ศูนย์สอบ ได้แก่ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบ
คณะกรรมการกํากับห้องสอบ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ฯลฯ และดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
4.4.2 ส่ งกระดาษคํ าตอบ บั ญชี ลายมื อชื่ อนั กเรี ยนที่ เข้ าสอบและแบบรายงาน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2555 (แบบ B2) ให้ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2555

5. การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2555 ได้แก่
คณะกรรมการดําเนิ นการจัดแข่งขันทางวิ ชาการ
คณะกรรมการออกข้อสอบและคัดเลื อกข้อสอบ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ คณะกรรมการประมวลผล คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ฯลฯ
5.2 ดําเนินการสร้างแบบทดสอบ ตรวจข้อสอบ ประมวลผล และประกาศผลนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ จําแนกตามรายวิชาที่แข่งขัน ภายใน วันที่ 31 มีนาคม
2555 ทางเว็บไซต์ www.khangkhun.org. http://inno.obec.go.th โดยจะประกาศผล ดังนี้
5.2.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
โดยเรียงรายชือ่ ตามตัวอักษรและไม่ประกาศผลคะแนน ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
5.2.2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูน
ประสบการณ์การเรียนรู้ เรียงตามตัวอักษรและไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การพิจารณา
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. เกณฑ์การให้รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
6.1 ร้อยละ 12 ของจํานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ จําแนก
ตามรายวิชาเรียงอันดับจากคะแนนสูงสุดจะได้รั บเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง
เหรี ยญเงิ น
เหรียญทองแดง และชมเชย ในอัตราส่วน 1 : 2 : 3 : 4
6.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําเกียรติบัตรมอบให้นักเรียน
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ตามข้อ 6.1

7. จํานวนศูนย์สอบ 38 ศูนย์สอบ จําแนกได้ดังนี้
ภาค

สพป.
สพม.
รวมศูนย์สอบ
ภาคเหนือ
4
4
8
ภาคกลาง
4
4
8
ภาคใต้
3
3
6
ภาคตะวันออก
2
2
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6
6
12
รวม
19
19
38
รหัส สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบระดับประเทศ (38 ศูนย์สอบ) ดูที่ภาคผนวก ค
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ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (38 ศูนย์สอบ) ประจําปี พ.ศ. 2555
ที่
1
2
3

4
5
6

7

กิจกรรม
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันทางวิชาการ
ประจําปี พ.ศ. 2555
การแต่งตั้งกรรมการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
ประจําปี พ.ศ. 2555 ของแต่ละศูนย์สอบ
การดําเนินงานของศูนย์สอบ
3.1 ประสาน สพป./สพม. ที่เป็นเครือข่าย และจัดทําข้อมูล
จํานวนรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ
3.2 กําหนดรหัสประจําตัวนักเรียน 10 หลัก
3.3 การประชาสัมพันธ์สถานที่สอบและรายชื่อนักเรียน
เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ให้ สพป./สพม.
เครือข่ายทราบ
3.4 จัดทําข้อมูลสรุปจํานวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับประเทศ (แบบ B1)
และส่งให้ สพฐ. (สนก.)
การรับแบบทดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
จากผู้แทน สพฐ.
การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ พร้อมกันทุกศูนย์สอบ
การส่งกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคน บัญชีลายมือชื่อ
นักเรียนที่เข้าสอบ และแบบรายงานการจัดแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ (แบบ B2 พร้อม CD) และข้อมูลต่าง ๆ ให้
ผู้แทน สพฐ.
การตรวจข้อสอบ ประมวลผล และประกาศผล
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ดังนี้
7.1 ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
7.2 ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้

ระยะเวลา
มกราคม 2555

ผู้รับผิดชอบ
สพฐ.

กุมภาพันธ์ 2555

38 ศูนย์สอบ

ภายใน
6 กุมภาพันธ์ 2555

38 ศูนย์สอบ /
สพป. /สพม.
เครือข่าย/
สพฐ.

ภายใน
14 กุมภาพันธ์ 2555
ภายใน
14 กุมภาพันธ์ 2555

ภายใน
สพฐ.
3 มีนาคม 2555
วันอาทิตย์ที่
ศูนย์สอบ / สพฐ.
4 มีนาคม 2555
ภายใน
ศูนย์สอบ/สพฐ.
5 มีนาคม 2555
ภายใน
31 มีนาคม 2555

สพฐ.
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รอบสาม
การจัดค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2555
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. จัดค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
ในรายวิชา ดังนี้
1.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. คุณสมบัตินักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้ ดังนี้
2.1 ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ และได้รับคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการอบรม
เข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 มีอายุและระดับชั้นเรียน เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด
2.3 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการอบรม
เข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และค่ายวิชาการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
2.4 นักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จะต้องมีเวลา
อบรมในค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และค่ายวิชาการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
เตรียมความพร้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่อยู่ในค่ายทั้งหมดของแต่ละค่าย
3. เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
3.1 คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 จากกลุ่มนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2555 จําแนกตามรายวิชาที่แข่งขัน โดยเรียงอันดับจากคะแนนสูงสุด
(กรณีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ แต่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด จะคัดเลือก
นักเรียนในอันดับถัดไป)
3.2 คัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ตามจํานวน
ดังนี้
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3.2.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6
ปีการศึกษา 2554
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับประเทศ มีอายุและระดั บชั้นเรียน ตามที่ สํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด จํานวนประมาณ 80 คน
3.2.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับประเทศ
มีอายุและระดับชั้นเรียน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด จํานวนประมาณ 80 คน
3.2.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6
ปีการศึกษา 2554
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับประเทศ มีอายุและระดับชั้นเรียน ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด จํานวนประมาณ 80 คน
4. การประกาศรายชื่อนัก เรี ย นที่ได้รับ การคัด เลื อ กเข้ า ค่า ยวิ ช าการอบรมเข้ม เพิ่ มพูน
ประสบการณ์การเรียนรู้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประกาศผลภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2555 ผ่านทางเว็บไซต์ www.khangkhun.org. และ http://inno.obec.go.th จําแนกตามรายวิชา
โดยประกาศรายชื่อนักเรียนเรียงตามตัวอักษร และไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้การพิจารณา
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี
พ.ศ. 2555
5.1 พิ จารณาจากผลการประเมิน คุณลั ก ษณะอั นพึงประสงค์ ต ามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพี ยง มุ่ งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยจะต้องมี ผลการประเมิน
ไม่ต่ํากว่าระดับดี จึงจะพิจารณาผลคะแนนการสอบแข่งขันระหว่างการเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินเป็นไปตามที่คณะกรรมการค่ายกําหนด
5.2 พิ จ ารณาจากผลคะแนนการสอบแข่ งขัน ระหว่างการเข้ าค่ า ยวิ ชาการอบรมเข้ ม
เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเรียงอันดับจากคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา
5.3 นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนเข้ า แข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2555 จากเวทีหนึ่งเวทีใดแล้ว ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ เวทีอื่น ๆ ในรอบปีเดียวกัน
หมายเหตุ
1. การสอบแข่ ง ขั น ระหว่ า งการเข้ า ค่ า ยวิ ชาการอบรมเข้ ม เพิ่ ม พูน ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
ใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษและข้อสอบภาษาไทยตามจุดเน้นของแต่ละเวทีการแข่งขัน ระดับนานาชาติ
2. การประกาศผลคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี
พ.ศ. 2555 จะเรียงรายชื่อนักเรียนตามลําดับตัวอักษร ไม่ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล และ ไม่แจ้ง
ผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 ต้องปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขและข้อกําหนดของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด
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ปฏิทินการจัดค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2555
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ที่
กิจกรรม
เมษายน - สิงหาคม
สพฐ.
1 จัดค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
2555
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2555
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สพฐ.
2 จัดค่ายวิชาการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเตรียม มิถุนายน - พฤศจิกายน
2555
ความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2555
กรกฎาคม สพฐ.
3 นํานักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
พฤศจิกายน 2555
ประจําปี พ.ศ. 2555 ในเวทีการแข่งขัน ดังนี้
- PMWC 2012
(ฮ่องกง)
กรกฎาคม 2555
- IMC 2012
• EMIC 2012 (ไต้หวัน)
กรกฎาคม 2555
• WYMIC 2012 (ไต้หวัน)
กรกฎาคม 2555
- SMO 2012
(จีน)
สิงหาคม 2555
- IMSO 2012
(อินโดนีเซีย) พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ
1. การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน IMSO ใช้ข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ
2. การสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน PMWC / EMIC / WYMIC
ใช้ข้อสอบฉบับภาษาไทย
3. การนํานักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555
เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

