
 

 

 
ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว 5070                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒                                                                             

     ๓๕/๔  ถนนประสำทวิถี อ.แม่สอด  จ.ตำก  6๓๑๑๐ 

                                                         24    ตลุำคม  ๒๕๕9 

เรื่อง ประชำสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  โครงการย่อยการพัฒนา 
           ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ   
           ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

เรียน ตำมบัญชีรำยชื่อ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ปฏิทินกิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561        จ ำนวน 1 ฉบบั 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายด าเนินงานโครงการพัฒนา 
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัด ได้พัฒนา
ความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ  โดยผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก  เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  ตลอดจนการใช้เวทีการแข่งขัน
ทางวิชาการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม  การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ให้มี
ความทันสมัย  เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล   โดยได้ก าหนดปฏิทินการจัด
กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน ทางวิชาการ   ระดับ
นานาชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๑ (กิจกรรมรอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในวันอาทิตย์ที่ ๗ 
มกราคม  ๒๕๖๑ / กิจกรรมรอบสองระดับประเทศ  ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ / กิจกรรมรอบสามค่าย
อบรมเข้มทางวิชาการเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   เดือนเมษายน – 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต  ๒  จึงประชำสัมพันธ์ เชิญชวน
สถำนศึกษำในสังกัดของท่ำน คัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรดังกล่ำว โดยสำมำรถดำวน์โหลด
รำยละเ อียดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรแข่ งขันทำงวิชำกำรระดับ เขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ ได้ทำง 
www.imso.go.th  และ www.obecimso.net 

          จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และด ำเนินกำรต่อไป 
 

                                                         ขอแสดงควำมนับถือ 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.  ๐๕๕-๕๓๖๕๔๙  ต่อ ๑๑๕   
โทรสำร  ๐๕๕-๕๓๑๙๓๐ , ๕๓๕๓๘๘ 

http://www.obecimso.net/


ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ รอบสอง ระดับประเทศ/ รอบสาม ค่ายวิชาการ) 
 

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดบัประเทศ รอบสาม ค่ายวิชาการอบรมเขม้เพิ่มพนูประสบการณ์ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชาสัมพันธก์ารแข่งขันทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2561 

ตุลาคม -
พฤศจิกายน 

2560 
 

สพฐ./ 
สพป./สพม./ 

โรงเรียน 

1. ประสาน สพป./สพม.เครือข่าย 
 ตรวจสอบจ านวนนักเรียน 
 เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ   
 ระดับนานาชาต ิ 
    (รอบสอง ระดับประเทศ)  
    และขอ้มูลการขอย้ายสนามสอบ 

วันจันทรท์ี่  22 
– วันพธุที่24 

มกราคม 
2561 

ศูนย์สอบ/ 
สพป.

เครือข่าย/ 
สพม.เครือข่าย 

1. จัดค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูน 
 ประสบการณ์การเรียนรู้ และต่อยอด 
 คัดเลือกผูแ้ทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

2561 

สพฐ. 

2. รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน 
 ทางวิชาการ  ระดับนานาชาต ิ
 ทางระบบออนไลน ์
      2.1 เปิดระบบออนไลน์  
           วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560  
           เวลา 23.59  น. 
      2.2 ปิดระบบออนไลน์  
           วันอังคารที่ 5  ธันวาคม 2560  
           เวลา 06.00  น. 
      2.3 เปิดระบบออนไลน์ให้แก้ไขขอ้มูล             
           นกัเรียนให้ถูกตอ้ง  วันพุธที ่6 ธันวาคม  
           2560  ภายในเวลา 16.30 น.  
      2.4 ยืนยันจ านวนนกัเรียนเข้าแข่งขัน วันพธุ     
           ที ่6 ธันวาคม 2560 

วันศุกรท์ี่ 10
พฤศจิกายน – 
วันจันทร์ที่ 4 

ธันวาคม 
2560 

สพป./สพม./ 
โรงเรียน 

2. บริหารจัดการขอ้มูลนักเรียน  
    เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ   
    ระดับนานาชาติ  
    (รอบสอง  ระดับประเทศ)  
    จัดห้องสอบ ประสานสนามสอบ 
  

วันพฤหัสบดทีี่  
25 - วันอาทิตย์
ที ่28 มกราคม 

2561 

ศูนย์สอบ 2. จัดค่ายวิชาการเสริมประสบการณ์ 
 การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อม 
 นักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2561 

มิถุนายน – 
พฤศจิกายน 

2561 

สพฐ. 

3. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้ 
 สาย 1 : นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ รอบแรก  
                ( ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ) 
 สาย 2 : นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง 
  (ระดับประเทศ) โดยมีคุณสมบัติ 
                   ตามทีก่ าหนด และไม่ต้องสอบรอบแรก   
  (ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา) 
 สาย 3 : นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารอบสาม       
               (ค่ายวิชาการ) โดยมีคุณสมบัติตามที่   
               ก าหนดและไมต่้องสอบรอบแรก 
          (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
          และรอบสอง (ระดับประเทศ) 

ภายใน   
วันอังคารที่ 
12 ธันวาคม 

2560 

สพป./สพม 3. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ 
 (รอบสอง ระดับประเทศ)  
 (สาย 1 และสาย 2) 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที ่
29 มกราคม 

2561 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

3. น าผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน 
    ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 3.1  PMWC  2018  ฮ่องกง 
 3.2  IMC : EMIC 2018  บัลแกเรีย 
 3.3  IMC : WYMIC  2018  บัลแกเรีย 
 3.4  SMO  2018  จีน 
 3.5  IMSO 2018  จีน   
 3.6 WIZMIC 2018 อินเดีย 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2561 

สพฐ. 



ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ รอบสอง ระดับประเทศ/ รอบสาม ค่ายวิชาการ)(ต่อ) 
 

 

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดบัประเทศ รอบสาม ค่ายวิชาการอบรมเขม้เพิ่มพนูประสบการณ์ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.  โรงเรียน/นักเรียน 
    พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบของนักเรียน 

วันอังคารที่ 12 
ธันวาคม 2560 - 

วันเสาร์ที่ 6
มกราคม 2561 

โรงเรียน/
นักเรียน 

4. ปิดระบบการบริหารจัดการฐานข้อมลู
นักเรียน 

วันอังคารที่  
30 มกราคม 

2561 

สพฐ. 4. ค่ายวิชาการของ มูลนิธิ สอวน.     
    ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 4.1 IESO 2018   
    4.2 IJSO 2018   

เมษายน – 
พฤษภาคม 

2561 

มูลนิธิ  
สอวน./ สพฐ. 

5. รับต้นฉบับแบบทดสอบการแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 (รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
     และจัดท าส าเนาตามจ านวนนักเรียน 
     ที่สมัครสอบ 

ภายใน 
วันจันทร์ที ่
25 ธันวาคม 

2560 

สพฐ./ 
สพป./สพม 

5.โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์ 
บัตรประจ าตัวสอบของนักเรียน 

  วันอังคารที่ 
30 มกราคม 
- วันเสาร์ที ่  

24 กุมภาพันธ์ 
2561 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

 
 

5. น านักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2561 
 5.1 IESO 2018   
    5.2 IJSO 2018  

สิงหาคม - 
ธันวาคม 
2561 

มูลนิธิ  
สอวน./ สพฐ. 

6. จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ  
      ระดบันานาชาติ   
 (รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

วันอาทิตย์ที ่
7 มกราคม 

2561 

สพป./สพม 6. รับแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขัน 
    ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
 (รอบสอง  ระดับประเทศ) 

วันศุกรท์ี่ 
 23 กุมภาพนัธ ์

2561 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

   

7. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิ  
      7.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน 
           ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
      (รอบแรก ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา) 
 7.2 นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  
          ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ 
     (รอบสอง  ระดับประเทศ) 

ภายใน 
วันจันทร์ที่  

15 มกราคม 
2561 

 

สพป./สพม. 7. จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ 
     ระดับนานาชาต ิ
    (รอบสอง ระดับประเทศ) 

วันเสารท์ี่  
24 กุมภาพันธ์ 

2561 
 
 

ศูนย์สอบ/
สพฐ. 

 

   

8. โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์เกียรติบัตรรางวลั 
     การแข่งขัน จากระบบออนไลน ์

ตั้งแต่           
วันศุกรท์ี ่

19 มกราคม 
2561 

เป็นต้นไป 

สพป./สพม. 8. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
 8.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาต ิ (รอบสอง 
ระดับประเทศ) 
 8.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ค่ายวิชาการอบรมเข้าเพิ่มพูนประสบการณ ์

ภายใน 
วันศุกรท์ี่  
30 มีนาคม 

2561 

สพป./สพม. 
 

   

 
 



ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ รอบสอง ระดับประเทศ/ รอบสาม ค่ายวิชาการ)(ต่อ) 
 

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดบัประเทศ รอบสาม ค่ายวิชาการอบรมเขม้เพิ่มพนูประสบการณ์ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9. โรงเรียนยืนยันนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน 
 ทางวิชาการ  ระดับนานาชาต ิ
 (รอบสอง  ระดับประเทศ) 
      และส่งค าร้องขอยา้ยสนามสอบ 
      ให้เขตพื้นที่การศึกษา 

วันจันทร์ที่         
15 - วันพฤหัสบดี
ที่ 18 มกราคม 

2561 

โรงเรียน 9.  รายงานผลการแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 (รอบสอง ระดับประเทศ) 
 

ภายในวัน
จันทร์ที่  

12 เมษายน 
2561 

โรงเรียน/
นักเรียน 

 

   

10. เขตพื้นที่การศึกษายืนยัน และส่งข้อมูล 
     จ านวนนกัเรียนเข้าสอบแข่งขัน 
     ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 (รอบสอง ระดับประเทศ) และขอ้มูล 
     การขอย้ายสนามสอบ ให้ศูนย์สอบ 

ภายในวันจันทรท์ี ่ 
22  มกราคม 

2561 

สพป./สพม. 10. โรงเรียน/นักเรียน พิมพ ์
    เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันฯ   
    (รอบสอง ระดับประเทศ) จาก   
    ระบบออนไลน ์

ตั้งแตว่ันอังคารที ่ 
1 พฤษภาคม 

2561 
เป็นต้นไป 

    

11. รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิ 
 (รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

ภายในวันพุธที ่
31 มกราคม 

2561 

สพป./สพม.       

 

 

 

 

 

 

 






