
ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (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. 2563 

ตุลาคม -
พฤศจิกายน 

2562 
 

สพฐ./ 
สพป./สพม./ 

โรงเรียน 

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

วันศุกรท์ี่ 31 
มกราคม -  

วันอังคารที่ 4 
กุมภาพันธ ์

2563 

ศูนย์สอบ/ 
สพป.

เครือข่าย/ 
สพม.เครือข่าย 

1. จัดค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูน 
 ประสบการณ์การเรียนรู้ และต่อยอด 
 คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไปแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

2563 

สพฐ. 

2. รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 ทางระบบออนไลน ์
      2.1 เปิดระบบออนไลน์  
           วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
           เวลา 08.30 น. 
      2.1 ปิดระบบออนไลน์  
           วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  
           เวลา 23.59 น. 
      2.3 เปิดระบบออนไลน์ให้แก้ไข 
           ข้อมูลนักเรียนให้ถกูต้อง 
           วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม  2562 
           เวลา 08.30 – 23.59 น. 

วันจันทร์ที่ 18 
พฤศจิกายน – 
วันศุกร์ที่ 13 

ธันวาคม 
2562 

สพป./สพม./ 
โรงเรียน 

2. บริหารจัดการขอ้มูลนักเรียน 
    เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ  
 ระดับนานาชาต ิ(รอบสอง  
    ระดับประเทศ) จัดหอ้งสอบ  
    ประสานสนามสอบ 

วันศุกรท์ี่ 31 
มกราคม -  

วันพฤหัสบดีที่
6 กุมภาพันธ ์

2563 

ศูนย์สอบ 2. จัดค่ายวิชาการเสริมประสบการณ์ 
 การเรียนรู้ และเตรียมความพร้อม 
 นักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2563 

มิถุนายน 
2563 – 

กุมภาพันธ ์
2564 

สพฐ. 

3. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบแรก ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา) 
  
 

ภายใน   
วันพุธที ่

25 ธันวาคม 
2562 

สพป./สพม 3. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
 ทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  
 (รอบสอง ระดับประเทศ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

วันจันทร์ที ่
10 กุมภาพันธ ์

2563 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

3. น านักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2563 
 3.1  PMWC 2020 ฮ่องกง 
 3.2  IMC : EMIC 2020 อินโดนีเซีย  
 3.3  IMC : WYMIC 2020 อินโดนีเซีย   
 3.4  SMO 2020 จีน 
 3.5  WIZMIC 2020 อินเดีย   
 3.6  IMSO 2020 (ยังไม่ระบุ)              
 3.7  HOMC 2021 เวียดนาม 

กรกฎาคม 
2563 – 
เมษายน 
2564 

สพฐ. 

 
 



ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (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 

ตั้งแต่ 
วันพุธที ่25 

ธันวาคม 2562 - 
วันอาทิตย์ที่ 12
มกราคม 2563 

โรงเรียนและ
นักเรียน 

4.ปิดระบบการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลนักเรียน 

วันจันทร์ที ่
10 กุมภาพันธ ์

2563 

สพฐ.    

5. รับต้นฉบับแบบทดสอบการแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 (รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
      เพือ่จัดท าส าเนาตามจ านวนนกัเรียน 
      ที่สมัครสอบ 

ภายใน 
วันศุกรท์ี ่

3 มกราคม 
2563 

สพฐ./สพป./
สพม. 

5.  โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์บัตร
ประจ าตัวสอบของนักเรียน 

ตั้งแต่ 
วันอังคารที่ 

11 กุมภาพันธ ์
- วันอาทิตย์ที ่

1 มีนาคม 
2563 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

 
 

   

6. จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ  
      ระดบันานาชาติ   
 (รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

วันอาทิตย์ที ่
12 มกราคม 

2563 

สพป./สพม 6. รับแบบทดสอบที่ใช้ในการจัดสอบ 
 แข่งขันทางวิชาการ   
 ระดับนานาชาต ิ  
 (รอบสอง  ระดับประเทศ) 

ภายในวันศุกร์
ที ่28 

กุมภาพันธ์
2563 

 

ศูนย์สอบ / 
สพฐ. 

   

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

ภายใน 
วันศุกรท์ี่  

24 มกราคม 
2563 

 

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

วันอาทิตย์ที ่
1 มีนาคม 

2563 

ศูนย์สอบ/
สพฐ. 

 

   

8. โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์เกียรติบัตรรางวลั 
     การแข่งขันฯ (รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่ 
     การศึกษา) จากระบบออนไลน์ 

วันศุกรท์ี ่24 
มกราคม 2563 

เป็นต้นไป 

โรงเรียน 8. ประกาศผลการแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 8.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัล  
  การแข่งขันทางวิชาการ  
  ระดับนานาชาต ิ
           (รอบสอง ระดับประเทศ) 

ภายใน 
วันพุธที ่ 

1 เมษายน 
2563 

 
 

สพฐ./สพป./
สพม. 

 

   



 
ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ รอบสอง ระดับประเทศ/ รอบสาม ค่ายวิชาการ)(ต่อ) 

 

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

   8.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 
 เข้าค่ายวิชาการอบรมเข้ม 
 เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ 

     

9. โรงเรียนยืนยันนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ(รอบสอง    
      ระดบัประเทศ) และส่งค าร้องขอยา้ย 
      สนามสอบ (ถ้ามี)ให้เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ภายใน 
วันพุธที ่  

29 มกราคม 
2563 

โรงเรียน 9. รายงานผลการแข่งขัน 
 ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 (รอบสอง ระดับประเทศ) 

ส่งมาพร้อม
กระดาษค าตอบ 

ศูนย์สอบ    

10. เขตพื้นที่การศึกษายืนยันและส่งข้อมูล 
     จ านวนนกัเรียน เข้าสอบแข่งขัน       
     ทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ
 (รอบสอง ระดับประเทศ) และขอ้มูล 
      การขอย้ายสนามสอบให้ศูนย์สอบ 

ภายใน 
วันศุกรท์ี่  

31 มกราคม 
2563 

สพป./สพม. 10. โรงเรียน/นักเรียน พิมพ ์
    เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันฯ   
    (รอบสองระดับประเทศ)  
    จากระบบออนไลน์ 

ตั้งแต่ 
วันจันทร์ที่ 20  

เมษายน 
2563 

เป็นต้นไป 

โรงเรียน/
นักเรียน 

 

   

11. รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ 
 ระดับนานาชาต ิ 
 (รอบแรก ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา) 

ภายใน 
วันศุกรท์ี ่

31 มกราคม 
2563 

สพป./สพม.       


