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กิจกรรม / ปฏิทิน การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ การแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553

รอบสอง : ระดับประเทศ

ระยะเวลา
พ.ย. 2552

ผูรับผิดชอบ
สพฐ. /
สพท.
ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา /
โรงเรียน

2. รับสมัครนักเรียนทุกสังกัด เขารวมการแขงขัน
ทางวิชาการ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

14 ธ.ค.25528 ม.ค. 2553

3. สพฐ. จัดสงตนฉบับขอสอบ ใหทุกเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อดําเนินการสอบแขงขัน

ภายใน
18 ม.ค. 2553

สพท.
ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
สพฐ. /
สพท.
ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
สพท.
ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
สพท.
ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
สพท.
ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา

4. สพท. จัดสอบแขงขันทางวิชาการ
รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

23 ม.ค. 2553

5. ประกาศผล การแขงขันทางวิชาการ
รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภายใน
29 ม.ค. 2553

6. สพท. คัดเลือกนักเรียน ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ภายใน
เขารวมแขงขันทางวิชาการ รอบระดับประเทศ 29 ม.ค. 2553
และแจงจํานวนนักเรียน / รายชื่อนักเรียน
ให สพท. ศูนยสอบ และ สพฐ. ทราบ
ตามแบบรายงาน A 3

รอบสาม : คายอบรมเขมเพิ่มพูนประสบการณ

กิจกรรม
ระยะเวลา
1. สพท. เจาภาพศูนยสอบ สงแบบสรุปจํานวน
ภายใน
และรายชื่อนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
15 ก.พ. 2553
ทางวิชาการ รอบระดับประเทศ ให สพฐ.
ตามแบบรายงาน B 1 พรอมประชาสัมพันธ
แจงสถานที่สอบ แขงขันทางวิชาการ
รอบระดับประเทศ ให สพท. ที่เปนเครือขาย
เจาภาพศูนยสอบ ทราบทั่วกัน
2. ผูแทน สพฐ. นําสงแบบทดสอบให สพท.
ภายใน
เจาภาพศูนยสอบ
5 มี.ค. 2553

ผูรับผิดชอบ
19 สพท.
เจาภาพ
ศูนยสอบ

3. สพท. เจาภาพศูนยสอบ จัดสอบแขงขัน
ทางวิชาการ รอบระดับประเทศ
พรอมกันทุกศูนยสอบ

19 สพท.
เจาภาพศูนย
สอบ /สพฐ.

6 มี.ค. 2553

4. สพท. เจาภาพศูนยสอบ นําสงกระดาษ
คําตอบของนักเรียนทุกคน ใหผูแทน สพฐ.
พรอมแบบรายงาน B 2
5. สพฐ. ประกาศผลการสอบแขงขัน
ทางวิชาการ รอบระดับประเทศ

ภายใน
6–8 มี.ค.2553

6. สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน
ระดับประเทศ ที่มีคุณสมบัติตามกําหนด
ของเวทีระดับนานาชาติ เขารับการอบรม
เขมเพิ่มพูนประสบการณ

ภายใน
30 มี.ค. 2553

ภายใน
30 มี.ค. 2553

หนา 1

สพฐ.

19 สพท.
เจาภาพศูนย
สอบ/สพฐ.
สพฐ.

สพฐ.

กิจกรรม
1. คายอบรมเขมเพิม่ พูน
ประสบการณ และคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนไทยไปแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2553

ระยะเวลา
เม.ย. – ส.ค.
2553
เปนตนไป

ผูรับผิดชอบ
สพฐ.

2. คายอบรมเตรียมความพรอม
ตัวแทนนักเรียนไปแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
3. นํานักเรียนไปแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป
พ.ศ.2553
- PMWC (ฮองกง)
- WYMIC (เกาหลีใต)
- IMC (เกาหลีใต)
- IMSO (อินโดนีเซีย)

มิ.ย. – ธ.ค.
2553

สพฐ.

* IESO (อินโดนีเซีย)
* IJSO (ไนจีเรีย )

สพฐ.

ก.ค. 2553
ส.ค. 2553
ส.ค. 2553
พ.ย. 2553

ก.ย. 2553
ธ.ค. 2553

มูลนิธิ
สอวน.
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ตอนที่ 2
แนวทางการคัดเลือกนักเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2553
สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
สูสากล โครงการยอยโครงการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดยุทธศาสตรโดยใช
เวทีแขงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ เปนสื่อกลางสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ดวยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหมีความทันสมัยสูความเปนเลิศ
และพัฒนาความสามารถนักเรียนกาวสูมาตรฐานสากล
เวทีแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูสูเวทีโลก และเปนกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหกระบวนการคัดเลือกนักเรียนในแตละระดับ ดําเนินงานดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเปนไปดวย
ความเรียบรอย สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ดังนี้

วิธีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2553
1. เปดโอกาสใหนักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ มีโอกาสเขารวมการแขงขันทางวิชาการ
2. วิธีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป
พ.ศ. 2553 กําหนดคัดเลือกนักเรียนเปน 3 รอบ ดังตอไปนี้
2.1 รอบแรก การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คัดเลือก ตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2.2 รอบสอง การแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (19 ศูนยสอบ)
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มคี วามสามารถระดับประเทศ
2.3 รอบสาม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพัฒนาตอยอดคายอบรมเขม
เพิ่มพูนประสบการณ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

3

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553

ตัวแทน
นักเรียนแขงขัน
ระดับนานาชาติ

รอบสาม

คายวิชาการพัฒนาตอยอด
และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
เขารวมการแขงขัน

PMWC WYMICIM IMC

รอบสอง

รอบแรก

IMSO

การแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ( 19 ศูนยสอบ)
(วันที่ 6 มีนาคม 2553)
ระดับประถมศึกษา
(คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร)

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(คณิตศาสตร)

การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 23 มกราคม 2553)
ระดับประถมศึกษา
(คณิตศาสตร/วิทยาศาสตร)

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(คณิตศาสตร)
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คุณสมบัติของนักเรียนที่จะไดรับการคัดเลือกไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2553
1. วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
1.1 นักเรียนผานการแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจําป พ.ศ. 2553 และไดรับ
การคัดเลือกเขาอบรมเขมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.
2553 และมีคณ
ุ สมบัติตามกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.2 นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การมีระเบียบวินัย
ความขยันหมั่นเพียร ความสามัคคี ความซื่อสัตย เปนตน
1.3 นักเรียนกําลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 2-6 ปการศึกษา 2552 และเกิดตั้งแต วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2540 เปนตนมา
1.4 ผูปกครองยินยอมใหเขาคายอบรม (กรณีไดรับคัดเลือกจะตองมีเวลาอบรมไมนอยกวา
80 % ของระยะเวลาการอบรม)
2. วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2.1 นักเรียนผานการแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจําป พ.ศ. 2553 และไดรับ
การคัดเลือกเขาอบรมเขมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.
2553 และมีคณ
ุ สมบัติตามกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การมีระเบียบวินัย
ความขยันหมัน่ เพียร ความสามัคคี ความซื่อสัตย เปนตน
2.3 นักเรียนกําลังเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552 หรือชั้นมัธยมศึกษาปที่1 - 3
ปการศึกษา 2552 และเกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 เปนตนมา
2.4 ผูปกครองยินยอมใหเขาคายอบรม (กรณีไดรับคัดเลือกจะตองมีเวลาอบรมไมนอยกวา
80% ของระยะเวลาการอบรม)
3. วิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(รายละเอียดตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ในการคัดเลือกนักเรียนไปแขงขัน IJSO 2010 / IESO 2010)
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ตอนที่ 3
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ประจําป พ.ศ. 2553
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนสงเสริมการจัดแขงขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ประจําป พ.ศ. 2553 โดยมีกระบวนการจัดแขงขันทาง
วิชาการ ดังนี้

แผนผังกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
ประจําป พ.ศ. 2553
รอบแรก
ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
185 เขต

ประชาสัมพันธ
การแขงขันทางวิชาการ
ประจําป พ.ศ. 2553

รอบสอง
ระดับประเทศ
19 ศูนยสอบ

ประสาน สพท. เครือขายรวบรวมรายชือ่
นักเรียนที่เขาสอบแขงขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ และสงขอมูลรายงาน สพฐ.

ออกรหัสประจําตัวนักเรียน 10 หลัก
และประชาสัมพันธสถานที่สอบ รายชื่อ
นักเรียนเขารวมแขงขัน ฯลฯ

รับสมัครนักเรียน
จากทุกสังกัด

จัดแขงขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. แขงขันสายที่ 1
2. คัดเลือกสายที่ 2

ประกาศผลการแขงขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. รางวัลระดับเขต
2. คัดเลือกนักเรียนเขารวมแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับประเทศ

แตงตั้งกรรมการ
จัดแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
ในแตละศูนยสอบ

รับขอสอบจากผูแทน สพฐ.

รอบสาม
คายอบรมเขม
สพฐ.

สพฐ. แตงตั้งกรรมการ
ตรวจขอสอบและประมวลผล

ประกาศผลการแขงขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ
1. รางวัลระดับประเทศ
2. คัดเลือกเขาคายอบรมเขม

พัฒนาตอยอดนักเรียน
- เขาคายอบรมเขมเพิ่มพูน
ประสบการณ
- คัดเลือกนักเรียนไปแขงขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ

จัดแขงขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ (19 ศูนยสอบ)
ผูแทน สพฐ. นําสง
กระดาษคําตอบ
ให สนก.

นํานักเรียน
ไปแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
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ปฏิทินกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก)
ที่
1

2

กิจกรรม
ประชาสัมพันธการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. 2553 และการคัดเลือกนักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
รับสมัครนักเรียนเขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

3

สพฐ. จัดสงตนฉบับขอสอบใหทุกเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการ
สอบตอไป

4

จัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5

ประกาศผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 ประกาศผลนักเรียนที่ไดรับรางวัล
การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเขารวม
การแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (19 ศูนยสอบ)
โดยคัดเลือกนักเรียนจาก 2 สาย ดังนี้
* สายที่ 1 จากการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
*สายที่ 2 จากการคัดเลือกนักเรียน ที่ไดรับรางวัลจาก
การแขงขันเวทีตาง ๆ
(รายละเอียดตามแนวทางการคัดเลือกนักเรียนแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป 2553 ขอ 4.2)
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สงใบสมัครนักเรียน และขอมูลนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม
การแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ตามขอ 7.2
ให สพท. เจาภาพศูนยสอบ (แบบ A3 พรอม CD)

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 2552
สพฐ./
เปนตนไป
สพท.ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
14 ธันวาคม 2552 สพท.ทุกเขตพื้นที่
– 8 มกราคม 2553
การศึกษา
ภายใน
สพฐ./
18 มกราคม 2553 สพท.ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
23 มกราคม 2553 สพท.ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
ภายใน
สพท.ทุกเขตพื้นที่
29 มกราคม
การศึกษา
2553

ภายใน
สพท.ทุกเขตพื้นที่
29 มกราคม 2553 เขตการศึกษา

หมายเหตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงรายงานขอมูลตาม แบบ A1 – A3 พรอม CD ใหสํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา และสง แบบ A3 พรอม CD ใบสมัครของนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือก และบัตรประจําตัว
สอบนักเรียน (สวนที่ 2 สําหรับกรรมการ) ให สพท. เจาภาพศูนยสอบ
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ปฏิทินการแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ (รอบสอง)
ประจําป พ.ศ. 2553
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 สพท. เจาภาพศูนยสอบ
ภายใน 15
1.1 ประสาน สพท.เครือขาย รวบรวมจํานวนนักเรียนเขารวม กุมภาพันธ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
2553
1.2 ประชาสั ม พั น ธ แ จ ง สถานที่ ส อบแข ง ขั น ทางวิ ช าการ
ระดับประเทศ ให สพท.เครือขาย ทราบทั่วกัน
1.3 ส ง แบบสรุ ป จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว มการแข ง ขั น
ทางวิชาการ ระดับประเทศ (แบบ B1) ให สนก.
2 ผูแทนสพฐ. นําสงแบบทดสอบให สพท. เจาภาพศูนยสอบ

ภายใน
5 มีนาคม
2553
3 สพท. เจาภาพศูนยสอบ จัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ 6 มีนาคม
พรอมกันทุกศูนยสอบ
2553

4 สพท. เจาภาพศูนยสอบ นําสงกระดาษคําตอบนักเรียนทุกคน
พรอมแบบรายงาน (B2 และ CD) และขอมูลตางๆ ใหผูแทน สพฐ.

ภายใน
6-8
มีนาคม 2553

5 สพฐ. ประกาศผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ดังนี้
5.1 ประกาศผลนักเรียนที่ไดรับรางวัล
การแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
5.2 ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนจาก ขอ 5.1 ที่มีคุณสมบัติ
ตามกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เขาคายอบรมเขมเพิ่มพูนประสบการณ

ภายใน
30 มีนาคม
2553

ผูรับผิดชอบ
19 สพท.
เจาภาพ
ศูนยสอบ/
สพท.เครือขาย

สพฐ.

19 สพท.
เจาภาพ
ศูนยสอบ /
สพฐ.
19 สพท.
เจาภาพ
ศูนยสอบ/
สพฐ.
สพฐ.
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ปฏิทินคายอบรมเขมเพิ่มพูนประสบการณ และคัดเลือกนักเรียนเขารวม
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553 (รอบสาม)
ที่
กิจกรรม
1 คายอบรมเขมเพิ่มพูนประสบการณ และคัดเลือกนักเรียนไป
แขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เมษายน – สิงหาคม
2553

สพฐ.

2 คายอบรมเตรียมความพรอมตัวแทนนักเรียน ไปแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553

มิถุนายน – ธันวาคม
2553

สพฐ.

กรกฎาคม พฤศจิกายน
2553

สพฐ.

3 นํานักเรียนไปแขงขันทางวิชาการ
ประจําป พ.ศ. 2553
PMWC (ฮองกง)
WYMIC (เกาหลีใต)
IMC
(เกาหลีใต)
IMSO (อินโดนีเซีย)

ระดับนานาชาติ
กรกฎาคม 2553
สิงหาคม 2553
สิงหาคม 2553
พฤศจิกายน 2553

หมายเหตุ
1. การสอบแข ง ขั น คั ด เลื อ กตั ว แทนนั ก เรี ย นไปแข ง ขั น IMSO กํ า หนดใช ข อ สอบ
ฉบับภาษาอังกฤษ
2. การสอบแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแขงขัน PMWC / IMC กําหนดใชขอสอบ ฉบับ
ภาษาไทย
3. การนํ า นั ก เรี ย นไปแข ง ขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ
ประจํ า ป พ.ศ. 2553
เปนไปตามกําหนดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของแตละเวทีแขงขัน
ระดับนานาชาติ
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รายละเอียดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนเจาภาพศูนยสอบทั่วประเทศ (19 ศูนยสอบ)
รหัส
ศูนยสอบ
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ที่อยูในเครือขายศูนยสอบ
ภาคเหนือ
เชียงใหม(6) แมฮองสอน(2) ลําปาง(3) ลําพูน(2)
เชียงราย(4) พะเยา(2) แพร(2) นาน(2)
พิษณุโลก(3) ตาก(2) อุตรดิตถ(2) สุโขทัย (2) เพชรบูรณ(3)
นครสวรรค(3) กําแพงเพชร(2) พิจิตร(2) อุทัยธานี(2)
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร(3) สมุทรปราการ (2)
ปทุมธานี(2) นนทบุรี (2 ) สุพรรณบุรี (3)
นครปฐม (2) กาญจนบุรี(4) สมุทรสงคราม(1)
สมุทรสาคร(1) ราชบุรี (2) เพชรบุรี (2)
พระนครศรีอยุธยา(2) ลพบุรี(2) ชัยนาท(1) สิงหบุรี(1)
สระบุรี(2) อางทอง(1)
ภาคใต
ชุมพร (2) ระนอง (1) ประจวบคีรีขันธ(2)
สุราษฎรธานี(3) พังงา(1) กระบี่(1) ภูเก็ต(1)
นครศรีธรรมราช(4)
สงขลา(3) ตรัง(2) พัทลุง(2) ยะลา(3) ปตตานี(3) สตูล(1)
นราธิวาส(3)
ภาคตะวันออก
ระยอง(2) ชลบุรี(3) จันทบุรี(2) ตราด(1)
ปราจีนบุรี(2) ฉะเชิงเทรา(2) สระแกว(2) นครนายก(1)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา(7) ชัยภูมิ(3)
รอยเอ็ด(3) สุรินทร(3) ศรีสะเกษ (4) บุรีรัมย (4)
อุบลราชธานี(5) อํานาจเจริญ(1) ยโสธร (2)
ขอนแกน(5) กาฬสินธุ(3) มหาสารคาม(3)
อุดรธานี(4) หนองบัวลําภู(2) หนองคาย(3) เลย(3)
สกลนคร(3) นครพนม(2) มุกดาหาร(1)
รวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จํานวน
เขต

สพท.
หมายเหตุ
เจาภาพศูนยสอบ

13
10
12
9

เชียงใหม เขต 1
เชียงราย เขต 1
พิษณุโลก เขต 1
นครสวรรค เขต 1

5
7
12

กรุงเทพฯ เขต 1
นนทบุรี เขต 1
นครปฐม เขต 1

9

พระนครศรีอยุธยา
เขต 1

5
10
17

ชุมพร เขต 1
สุราษฎรธานี
เขต 1
สงขลา เขต 2

8
7

ระยอง เขต 1
ปราจีนบุรี เขต 1

10
14
8
11
12
6
185

นครราชสีมา เขต 1
รอยเอ็ด เขต 1
อุบลราชธานี เขต 1
ขอนแกน เขต 1
อุดรธานี เขต 1
สกลนคร เขต 1
19 ศูนยสอบ

10

การแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก) ประจําป พ.ศ. 2553
การจัดแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดแขงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียน
ที่มีความสามารถเปนตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 พรอมกันทุกเขต
พื้นที่การศึกษา โดยกําหนดวิชาที่สอบแขงขัน ดังนี้
1.1 คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
1.2 คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.3 วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
2. คุณสมบัตินักเรียนที่เขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคุณสมบัตินักเรียน
ที่จะคัดเลือกเขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 นักเรียนจากสถานศึกษาทุกสังกัด ที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษา นั้น ๆ
2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงคในดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การมีระเบียบวินัย ความ
ขยันหมั่นเพียร ความสามัคคี ความซื่อสัตย เปนตน
2.3 นักเรียนที่สอบแขงขันคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา เปนนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
– 6 ปการศึกษา 2552
2.4 นักเรียนที่สอบแขงขันคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนนักเรียนที่เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ปการศึกษา 2552 หรือเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552
2.5
นั ก เรี ย นที่ ส อบแข ง ขั น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ระดั บ ประถมศึ ก ษา เป น นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2 - 6 ปการศึกษา 2552
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจําป
พ.ศ. 2553
ไปยั ง สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยมีรายละเอีย ดกิ จ กรรม
ปฏิทิ นการคัด เลือกตัว แทนนัก เรียนระดับเขตพื้น ที่ การศึก ษา ระดั บประเทศ
และระดับนานาชาติ
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4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดรับสมัครนักเรียนระหวางวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2552 8 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยแบงนักเรียนที่สมัครเขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปน 2
สาย (นักเรียนสามารถเลือกสมัครสอบ หรือสมัครเขารับการคัดเลือกไดเพียงสายใดสายหนึ่งเทานั้น) ดังนี้
4.1 นักเรียนสายที่ 1
หมายถึง นักเรียนจากทุกสังกัดที่สมัครสอบแขงขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบหนึ่ง)
4.2 นักเรียนสายที่ 2
หมายถึง นักเรียนสามารถสมัครเขารวมการแขงขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ (รอบสอง) ไดโดยไมตองสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบแรก)
ซึ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะพิจารณาไดจากเกณฑ ดังนี้
4.2.1 ผลคะแนนสอบระดับชาติ (NT) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานวิชา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2551 ตั้งแต รอยละ 70 ขึ้นไป
4.2.2 ผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(สทศ.) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2551 ตั้งแต รอยละ 70 ขึ้นไป
4.2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2- 6
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดคัดเลือก
เขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค (4 ภูมิภาค) ประจําป 2552 เฉพาะการแขงขันประเภท
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร และประเภทอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร เทานั้น
4.2.4 นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ รางวั ล การแข ง ขั น คณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร ประจํ า ป
2552 ดังนี้
1) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู สู ส ากล กิ จ กรรมการแข ง ขั น ทางวิ ช าการ
ระดับนานาชาติ (นักเรียนที่ไดรับรางวัลการแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป)
2) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ สสวท. (นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกรอบแรก )
3) โครงการแขงขันเพชรยอดมงกุฎ (คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา) นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกรอบเจียระไนเพชร
4) สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย (คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน) นักเรียนที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ และรางวัลระดับเฉพาะกลุม
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[ ] คณิตศาสตร ประถมศึกษา
[ ] คณิตศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน

ใบสมัคร

การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................ เขต ...........

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

เลขประจําตัวสอบ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-

เลขประจําตัวสอบ รอบสองระดับประเทศ

- -

1. ชื่อ (เด็กหญิง / เด็กชาย) ........................................................... สกุล ..............................................................................
2. เกิดวันที่............ เดือน................................... พ.ศ. .................. อายุ ..................ป.............. เดือน...................................
3. ที่อยูป จจุบัน (ติดตอทางไปรษณียไดสะดวก) เลขที่................. หมูที่ ................ตรอก/ซอย............................................
ถนน........................... ตําบล..........................อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.........................................
4. ขณะนี้ศึกษาชั้น...........ปการศึกษา 2552 โรงเรียน.......................................จังหวัด..................................................โทรศัพท........................................
5.

โรงเรียนสังกัด

สพฐ.

6.

สมัครสอบ

สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแขงขันรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2553 ณ ทุก สพท.

สช.

สาธิต

กทม.

อบจ.

เทศบาล

อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....................................................

สายที่ 2

นักเรียนจากทุกสังกัดที่เขาสอบแขงขันรอบระดับประเทศ โดยไมตองสอบแขงขันรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กําหนด)
7. กรณีที่ไดรับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาแลว ขาพเจารับทราบ และยินดีเขาสอบแขงขันรอบระดับประเทศ ตอไป
ขาพเจา / ผูปกครอง / ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับทราบการประกาศผลการสอบแขงขันแลว และ สพท. , สพฐ. จะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัล
และไดรับการคัดเลือกเรียงตามตัวอักษร โดยไมแจงประกาศผลคะแนนไมวากรณีใด ๆ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
ลงชื่อ..............................................นักเรียน
(.....................................................)
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ……...

ลงชื่อ.............................................ผูปกครอง
(.......................................................)
วันที่.......เดือน......................พ.ศ….…..

ลงชื่อ..........................................ผูบริหารสถานศึกษา
(...................................................)
วันที่........เดือน........................พ.ศ……..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

เลขประจําตัวสอบ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สมัครวิชาคณิตศาสตร
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

.......................................
ลายมือชื่อนักเรียน

เลขประจําตัวสอบ รอบสองระดับประเทศ

-

- -

ชื่อ....................................................สกุล..................................................
โรงเรียน...........................................สพท. ...................................เขต......
.......................................
กรรมการรับสมัคร

(สวนที่ 1 สําหรับกรรมการกํากับหองสอบ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553
เลขประจําตัวสอบ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สมัครวิชาคณิตศาสตร
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

.......................................
ลายมือชื่อนักเรียน

เลขประจําตัวสอบ รอบสองระดับประเทศ

-

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

- -

ชื่อ....................................................สกุล..................................................
โรงเรียน...........................................สพท. ...................................เขต......
(สวนที่ 2 สําหรับนักเรียน)

.......................................
กรรมการรับสมัคร
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วิทยาศาสตร ประถมศึกษา

การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553

1. ชื่อ (เด็กหญิง / เด็กชาย) ........................................................... สกุล ..............................................................................
2. เกิดวันที่............ เดือน................................... พ.ศ. .................. อายุ ..................ป.............. เดือน...................................
3. ที่อยูป จจุบัน (ติดตอทางไปรษณียไดสะดวก) เลขที่................. หมูที่ ................ตรอก/ซอย............................................
ถนน........................... ตําบล..........................อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.........................................
4. ขณะนี้ศึกษาชั้น...........ปการศึกษา 2552 โรงเรียน.......................................จังหวัด..................................................โทรศัพท........................................
5.

โรงเรียนสังกัด

สพฐ.

6.

สมัครสอบ

สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแขงขันรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2553 ณ ทุก สพท.

สช.

สาธิต

กทม.

อบจ.

เทศบาล

อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....................................................

สายที่ 2

นักเรียนจากทุกสังกัดที่เขาสอบแขงขันรอบระดับประเทศ โดยไมตองสอบแขงขันรอบกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(นักเรียนมีคุณสมบัติตามที่กําหนด)
7. กรณีที่ไดรับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาแลว ขาพเจา รับทราบ และยินดีเขาสอบแขงขันรอบระดับประเทศ ตอไป
ขาพเจา / ผูปกครอง / ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับทราบการประกาศผลการสอบแขงขันแลว และ สพท. , สพฐ. จะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับรางวัล
และไดรับการคัดเลือกเรียงตามตัวอักษร โดยไมแจงประกาศผลคะแนนไมวากรณีใด ๆ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
ลงชื่อ..............................................นักเรียน ลงชื่อ.............................................ผูปกครอง ลงชื่อ..........................................ผูบริหารสถานศึกษา
(.....................................................)
(.......................................................)
(...................................................)
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ……...
วันที่.......เดือน......................พ.ศ….…..
วันที่........เดือน........................พ.ศ……..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553

สมัครวิชาวิทยาศาสตร

เลขประจําตัวสอบ รอบสองระดับประเทศ

ประถมศึกษา

-

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

- -

.......................................
กรรมการรับสมัคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553

เลขประจําตัวสอบ รอบสองระดับประเทศ

-

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

- -

ชื่อ....................................................สกุล..................................................
โรงเรียน...........................................สพท. ...................................เขต......
.......................................
ลายมือชื่อนักเรียน

(สวนที่ 2 สําหรับนักเรียน)

.......................................
กรรมการรับสมัคร
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แนวปฏิบัติในการสมัครและสอบแขงขันทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ประจําป พ.ศ. 2553
----------------------------------------แนวปฏิบตั ิสําหรับนักเรียน
นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 1-3 ปการศึกษา 2552
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเปน
ตัวแทนนักเรียนไปแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2553 ใหปฏิบตั ิดังนี้
1. นักเรียนสมัครสอบไดดังนี้ (นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สมัครสอบแขงขันไดวิชาใดวิชาหนึ่งเทานัน้ )
1.1 วิชาทีส่ อบแขงขันมี 2 วิชา คือ วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา และคณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.2 นักเรียนที่กําลังศึกษาในชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 – 6 มีสิทธิ์สมัครสอบคณิตศาสตร หรือ
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
1.3 นักเรียนที่กําลังศึกษาในชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 มีสิทธิ์สมัครสอบ
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. ใบสมัคร 1 แผน ประกอบดวย ใบสมัคร และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ ซึ่งมี 2 สวน สวนที่ 1 สําหรับ
กรรมการกํากับหองสอบ สวนที่ 2 สําหรับนักเรียน
3. สิ่งที่ตองปฏิบัติกอนยื่นใบสมัคร
3.1 ติดรูปถายขนาด 1 นิว้ ที่ใบสมัคร และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2
3.2 กรอกขอความลงในใบสมัคร และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ สวนที่ 1 และสวนที่ 2
ใหถูกตอง ชัดเจน (ตัวบรรจง) โดยไมตองกรอกเลขประจําตัวสอบ (ใหระบุ เด็กหญิง/เด็กชาย และป พ.ศ.เกิด
ใหถูกตอง)
3.3 ใหผูปกครองและผูบริหารสถานศึกษาลงนามรับรองใบสมัคร
4. ยืน่ ใบสมัครไดที่สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – 8 มกราคม พ.ศ. 2553
5. กอนถึงวันสอบนักเรียนจะไดรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบ สวนที่ 2 (สําหรับนักเรียน) ของแตละวิชา
ที่สมัครสอบที่กรอกเลขประจําตัวสอบเขาสอบแลว จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะแจงสถานที่สอบใหผูเกี่ยวของและนักเรียนทราบกอนวันสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คําชี้แจง
นักเรียนจะตองนําบัตรประจําตัวผูสมัครสอบไปแสดงในวันสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังหองสอบ
ใหนักเรียนนําดินสอดํา 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบดวย
กําหนดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2553
กําหนดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับประเทศ วันที่ 6 มีนาคม 2553
ประกาศผลสอบในเว็บไซต www.obce.go.th , http://inno.obce.go.th , www.khanghun.net
ทั้งนี้ จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเทานั้น โดยไมเปดเผยคะแนนของผูสอบ
ไมวากรณีใด ๆ และผลการพิจาณาของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ขอใหนักเรียนแจงผูปกครองทราบดวย

