รายละเอียดงาน Thailand Economics Olympiad 2022
Thailand Economics Olympiad (TEO)

1. เกี่ยวกับ Thailand Economics Olympiad (TEO)
Thailand Economics Olympiad หรือ TEO เป็ นการแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ระดับชาติประจาปี สาหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมปลายทั่วประเทศได้มีโอกาสขยายความรูท้ างด้าน
เศรษฐศาสตร์ อีกทัง้ ผูเ้ ข้าแข่งขัน 5 อันดับแรก จะได้รบั สิทธิพิเศษในการเป็ นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์
ระดับนานาชาติ (International Economics Olympiad 2022) ซึง่ เป็ นการแข่งขันระดับนานาชาติจะจัดขึน้ แบบออนไลน์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง
1 สิงหาคม โดยมีประเทศจีนเป็ นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันในปี 2022 นี ้

2. รายละเอียดรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศ
2.1 วันที่รบั สมัคร : เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
2.2 เวลา : สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพื่อเติมได้ทางเว็บไซต์
2.3 สถานที่ : ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Zoom

3. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้าแข่งขัน
3.1 เป็ นนักเรียนสัญชาติไทยที่ศกึ ษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.2 มีอายุระหว่าง 16-19 ปี (เกิดหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2545)

3.3 ลงทะเบียนสมัครได้ถึงวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2565
4. รูปแบบการสอบ จะแบ่งเป็ น 3 รอบ ดังนี้
4.1 รอบที่ 1 (วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00-14.00 น.)
เป็ นการสอบโดยใช้ขอ้ สอบแบบปรนัย จานวน 30 ข้อ โดยในการแข่งขันรอบที่ 1 จะทาการคัดเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงที่สดุ
จานวน 50 คน เพื่อที่จะเข้าสูก่ ารแข่งขันในรอบที่ 2
4.2 รอบที่ 2 (วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ.2565 เวลา 12.00-13.30 น.)
เป็ นการสอบโดยใช้ขอ้ สอบแบบอัตนัย หรือ Short Answer จานวน 4 ข้อ โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องใช้ความรูแ้ ละการคิดวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐกิจตลอดจนข้อสอบที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการคานวณอย่างรอบคอบ โดยในการแข่งขันรอบที่ 2 จะทาการคัดเลือกผูเ้ ข้าแข่งขัน
ที่มีคะแนนสูงที่สดุ จานวน 10 คน เพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่ 3
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4.3 รอบที่ 3 (25 มิถนุ ายน พ.ศ.2565 เวลา 12.00-15.00 น.)
ในการสอบรอบที่ 3 จะเป็ นการสอบแบบใช้วิธีการ Presentation โดยจะให้ผเู้ ข้าร่วมแข่งขันนาเสนอกรณีธุรกิจ ตามโจทย์ท่ไี ด้รบั
มอบหมาย ในการสร้างงานนาเสนอและถ่ายวีดีโอการนาเสนอ โดยจะมีเวลาทัง้ หมด 3 ชั่วโมง โดยในการแข่งขันรอบที่ 3
จะทาการคัดเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงที่สดุ จานวน 5 คน เพื่อเป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International
Economics Olympiad ผ่านทางออนไลน์
4.4 ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์เกี่ยวกับหัวข้อในการสอบและ Link
สาหรับข้อมูลในการทา Presentation

International Economics Olympiad (IEO)
1. เกี่ยวกับ International Economics Olympiad (IEO)
International Economics Olympiad หรือ IEO เป็ นการแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินประจาปี สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนโดย Eric Maskin ซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
โดยการแข่งขันนีเ้ ป็ นการแข่งขันที่ไม่มีคา่ ใช้จ่ายสาหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน

2. เป้ าหมายของโครงการ International Economics Olympiad
เพื่อต่อยอดการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์และความรูท้ างด้านการเงินในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วโลก

3. จุดประสงค์ของโครงการ International Economics Olympiad
3.1 เพื่อส่งเสริมทักษะของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในการคิดเชิงตรรกะและการประยุกต์ใช้ความรูท้ ่วั ไป
ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างงสรรค์
3.2 เพื่อส่งเสริมและให้การยอมรับเยาวชนรุน่ ใหม่ท่มี ีความสามารถพิเศษทางด้าน เศรษฐศาสตร์ การเงินและธุรกิจ
3.3 เพื่อส่งเสริมความตระหนักทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและธุรกิจ
3.4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีและความเข้าใจระหว่างประเทศในหมู่เยาวชน
ที่มีความสนใจทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและธุรกิจจากนานาประเทศ
3.5 เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนและแนวทางปฏิบตั ิของโรงเรียน
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4. เนือ้ หาการแข่งขัน
4.1 ความรูท้ างด้านการเงิน
4.1.1 เกมออนไลน์จาลองสถานการณ์ในการสร้างแผนการเงินส่วนบุคคล
4.2 เศรษฐศาสตร์
4.2.1 คาถามปลายเปิ ดและคาถามปรนัยเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบตั ิทางด้านเศรษฐศาสตร์
4.3 Business Case
4.3.1 การนาเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาเป็ นภาษาอังกฤษต่อหน้าคณะลูกขุน

และเนื่องจากการแข่งขัน International Economics Olympiad จะจัดสอบเป็ นภาษาอังกฤษ
ดังนัน้ การแข่งขัน Thailand Economics Olympiad จึงจาเป็ นต้องจัดสอบเป็ นภาษาอังกฤษด้วย
หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ท่ี info@teolympiad.com หรือทางโทรศัพท์ 02-279-1999 / 086-331-1151
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