ปฏิทินการดาเนินงานโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2555
ศูนย์ สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ลาดับ
วันเดือนปี
กิจกรรม
1
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
ประชุมเตรียมงานร่วมกับโรงเรียนขยายผลและ
สพฐ.
2
วันพุธที่ 20 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2555
เตรียมระเบียบการรับสมัคร
3
วันพุธที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555
เตรียมระบบการรับสมัครผ่านเวบไซต์
4
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
ประชาสัมพันธ์ระเบียบการรับสมัค รไปโรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบ
5
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม – วันอังคารที่
รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ และชาระเงินค่าสมัคร
31 กรกฎาคม 2555
6
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม – วันอังคารที่
แจ้งแก้ไขรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์
31 กรกฎาคม 2555
7
วันพุธที่ 1 – วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2555
โรงเรียนขยายผลตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิ
ของผู้สมัคร
8
วัน จัน ทร์ ที่ 6 – วัน พฤหั สบดีที่ 9 สิง หาคม ศูนย์ สอวน. ตรวจสอบความเรียบร้อย เตรีย ม
2555
ข้อมูล ขึ้นแจ้งรายชื่อบนเว็บไซต์
9
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขึ้นบนเว็บไซต์
10 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม แจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบทั้งหมดไปยังสนามสอบ
2555
11 วันจันทร์ที่ 20 – 24 สิงหาคม 2555
จัดเตรียมข้อสอบตามสนามสอบ
12 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555
สอบคัดเลือก
13 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
ศูนย์สอวน.ม.อุบลประกาศผลการสอบคัดเลือก
14
วันเสาร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 นักเรียนส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืน ยันสิทธิ์การ
เข้าอบรม (ทางจดหมายหรือโทรสาร)
15 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
ศูนย์สอวน.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก
16 วันอาทิตย์ที่30 กันยายน -3 ตุลาคม 2555
นักเรียนส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การ
เข้าอบรม (ทาง email หรือโทรสาร)
17 จัดอบรมค่าย 1วันที่ 8 - 23 ตุลาคม 2555
การจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1
18 จั ด อบรมค่ า ย 2 วั น พุ ธ ที่ 14 -28 มี น าคม การจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 2
2555

ประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือ กนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
ค่าย 1 ประจาปีการศึกษา 2555
-------------------------ด้วยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้มีความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (สอวน.) จัดทาโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีค วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ตาม
ความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญ หาที่ซับซ้อนได้ และมี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
2. เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
ดังนั้น ศูนย์ สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซึ่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอวน.ในรายวิชาเคมี
จึงได้กาหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขาวิชาที่รับสมัคร
ศูนย์ สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเคมี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ที่กาลัง ศึกษาอยู่ไ ม่เกินชั้น ม. 5 ใน 7
จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี
หมายเหตุ
นักเรียนสามารถสมัค รได้ค นละ 1 สาขาเท่า นั้น แต่นักเรียนในโครงการห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิต ศาสตร์ สามารถสมัค รได้ทั้งศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยและศูนย์ สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรณี
ต้องการเปลี่ยนสาขาที่สมัครหลังจากยืนยันข้อมูลแล้วผู้สมัครจะต้องชาระเงินสาขาแรกที่สมัค รก่อน จากนั้นจึง
จะสามารถสมัครสาขาใหม่ได้ ซึ่งต้องให้ทันในเวลาที่กาหนด สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิก ข้อมูลสาขาแรกที่สมัคร
จานวนที่รับเข้าร่วมโครงการ
ศูนย์สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับนักเรียนเข้าค่ายจานวน 35 คน
วิธีสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัค รผ่า นเว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/ หลัง จากบันทึกฟอร์มสมัค รแล้วให้
พิมพ์ใบชาระเงิน เพื่อไปชาระเงินกับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
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ระยะเวลาและการรับสมัคร
กาหนดวันรับสมัค รในระหว่า งวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม – วันอัง คารที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดย
สามารถสมัครที่เว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
ค่าสมัครสอบ
จานวน 100 บาท
วิธีการชาระเงินค่าสมัคร
ชาระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโหลด
แบบฟอร์มในการชาระเงินได้ที่ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/ ชาระเงินภายในวันพุธที่ 1 สิง หาคม
2555 เท่านั้น หากชาระเงินเกินกาหนด ศูนย์ สอวน. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนนี้แก่ผู้สมัครและผู้สมัคร
จะไม่มีสิทธิ์สอบ
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้หลังจากที่ยืนยันการชาระเงินแล้ว 3 วันทาการ ที่เว็บไซต์
http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/
การสอบคัดเลือก วิชาที่สอบ และเกณฑ์การตัดสิน
กาหนดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น.
1. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก
แสดงบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอื่นๆที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
กรณี ไม่มีหลักฐานตามข้างต้น ให้นักเรียนขอหนัง สือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่
สังกัดมายืนยัน ในวันสอบคัดเลือก
หมายเหตุ
1. ศูนย์สอวน. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่มี ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้องเข้าสอบ
2. กรณีที่จ่ายเงินแล้ว แต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นาหลักฐานการชาระเงิน มาแสดง พร้อมกับหลักฐาน
ข้างต้นด้วย
2. วิชาสอบและเกณฑ์การตัดสิน
2.1 เนื้อหาวิชาสอบกาหนด ดังนี้
รหัสวิชา สาขาวิชา
เนื้อหาวิชาที่สอบ
ลักษณะข้อสอบ
02
เคมี
เนื้ อ หาเรื่ อ งโครงสร้ า งอะตอม และตารางธาตุ 1. ปรนัย 60 คะแนน
พันธะเคมี และปริมาณสารสัมพันธ์
2. อัตนัย 40 คะแนน
2.2 เกณฑ์การตัดสิน เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่าสุดตามจานวนที่ระบุไว้ในแต่ละสาขา
สถานที่สอบคัดเลือก
สถานที่สอบคัดเลือกที่กาหนดไว้เป็นหน่วยสนามสอบ มี 7 แห่ง นักเรียนอยู่ใ นเขตพื้นที่จัง หวัด ใดให้ไ ป
สอบที่โรงเรียนที่เป็นหน่วยสนามสอบของจังหวัดนั้น สาหรับหน่วยสนามสอบกาหนดไว้มีดังนี้
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โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนอานาจเจริญ
โรงเรียนนารีนุกูล

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย 1 สอวน.ศูนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันศุกร์ที่
21 กันยายน 2555 โดยจะแจ้งผลทางเว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/ และศูนย์โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัยประกาศผลสอบในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 โดยจะแจ้งผลทางเว็บไซต์
http://www.skw.ac.th
ระยะเวลาการเข้าค่ายอบรม
การเข้าค่ายอบรม จานวน 2 ครั้ง คือ
ค่าย 1 ระหว่างวันที่ 8 – 23 เดือนตุลาคม 2555
ค่าย 2 เดือนมีนาคม 2555
สถานที่จัดอบรม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวเข้าค่าย 1 ภายในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 โดยสามารถ
แจ้งรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ได้ดังนี้
1. ทางจดหมาย email มาที่ ศูนย์สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย swkposn@hotmail.com
2. ทางโทรสาร045-613088
ทั้งนี้หากทางคณะฯ ไม่ได้รับการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่า ท่า นสละ
สิทธิ์
การเข้าค่ายอบรม
นักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าร่วมพิธีเปิดเพื่อฟัง คาชี้แจงจากคณะอาจารย์ผู้สอน ในวัน
จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ อาคารรวม 5 ห้องชุมพลนิทัศน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
การคัดเลือกตัวแทนศูนย์
นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จะต้องผ่านการอบรมค่า ย 1 และ
ค่าย 2 จากนั้นศูนย์ฯจะคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรวมทั้ง ค่า ย 1 และค่า ย 2 เข้า ไปแข่ง ขันโอลิมปิ กวิชาการ
ระดับชาติ ร่วมกับศูนย์ สอวน.อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อหาผู้แทนนักเรียนไปเข้า ค่า ยของ สสวท. และคัด เลือก
ผู้แทนระดับประเทศต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555
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(นายสถิตย์ ชนะชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

