หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/รอบสอบ ระดับประเทศ/รอบสาม ค่ายวิชาการ)
การแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา/ รอบสอง ระดับประเทศ/ รอบสาม ค่ายวิชาการ) ได้กาหนดกรอบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
การแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ ที่ เ น้ น ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ และทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะสาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี โดยมีหลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้
1. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
3. หลักสูตรการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

1. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1.1 กรอบเนื้อหาหลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ชื่อสาระ

รายละเอียด

1) จานวนและพีชคณิต

➢ เข้ า ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน
(จ านวนเต็ ม เศษส่ ว น ทศนิ ย ม) ระบบจ านวน
การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึ้นจาก การ
ด าเนิ น การ สมบั ติ ข องการด าเนิ น การ อั ต ราส่ ว น
และร้อยละ เลขยกกาลัง ห.ร.ม. ค.ร.น. มีความรู้สึก
เชิงจานวน และการนาไปใช้ สอดคล้องตามทักษะ
และกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์
➢ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
สมการ อสมการ กราฟ ลาดับและอนุกรม และ
การนาไปใช้ สอดคล้องตามทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

2) การวัดและเรขาคณิต

➢ เข้ า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวั ด วั ด และคาดคะเน
ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ความยาว น้าหนัก ความจุ
พื้นที่ ปริมาตร เวลา จานวนเงิน และการนาไปใช้
สอดคล้ อ งตามทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
➢ เข้ า ใจและวิ เ คราะห์ รู ป เรขาคณิ ต สมบั ติ ข องรู ป
เรขาคณิต รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิต และนาไปใช้ สอดคล้องตามทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3) สถิติและความน่าจะเป็น

➢ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ อ่าน เขียน และ
น าเสนอข้ อ มู ล ในรู ป แผนภู มิ แ ท่ ง แผนภู มิ
รูปภาพ แผนภูมิรูปวงกลม ตารางทางเดียว
ตารางสองทาง กราฟเส้ น และใช้ ค วามรู้
ทางสถิติ ในการแก้ปัญหา
➢ เข้าใจหลั กการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น
และการนาไปใช้ สอดคล้ องตามทัก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์

หมายเหตุ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์

1.2 ลักษณะข้อสอบ และเวลาที่ใช้ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รอบการแข่งขัน
1. รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. รอบสองระดับประเทศ
(38 ศูนย์สอบ)

ระยะเวลา
ในการทาข้อสอบ
2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

ลักษณะข้อสอบ
จานวน 1 ฉบับ (2 ตอน)
ตอนที่ 1 ภาคภาษาไทย
ประมาณร้อยละ 85 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ /แบบเติมคาตอบ
ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ประมาณร้อยละ 15 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ
จานวน 1 ฉบับ (2 ตอน)
ตอนที่ 1 ภาคภาษาไทย
ประมาณร้อยละ 75 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ/ แบบเติมคาตอบ /
แบบแสดงวิธีทา
ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ประมาณร้อยละ 25 ของคะแนน
แบบเติมคาตอบ

3. รอบสาม ค่ายวิชาการ

4 ชั่วโมง

**บันทึกความดี**
จานวน 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ภาคภาษาไทย
ประมาณร้อยละ 50 ของคะแนน
แบบเติมคาตอบ / แบบแสดงวิธีทา
ฉบับที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ประมาณร้อยละ 50 ของคะแนน
แบบเติมคาตอบ
**ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์**

2. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
2.1 กรอบเนื้อหาหลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อสาระ

รายละเอียด

1) จานวนและพีชคณิต

➢ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน (จานวนเต็ม
เศษส่วน ทศนิยม) ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน
ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เลขยกกาลัง ห.ร.ม. ค.ร.น.
มี ค วามรู้ สึ ก เชิ ง จ านวน และการน าไปใช้ สอดคล้ อ งตาม
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
➢ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน สมการ
อสมการ กราฟ ล าดั บ และอนุ ก รม และการน าไปใช้
สอดคล้องตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
➢ ใช้ นิ พ จน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ อธิ บ าย
ความสั ม พั น ธ์ ใช้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ คู่ อั น ดั บ กราฟของ
ความสั ม พั น ธ์ และฟั ง ก์ ชั น ในการแก้ ปั ญ หาที่ ก าหนดให้
สอดคล้องตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2) การวัดและเรขาคณิต

➢ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด ความยาว น้าหนัก ความจุ พื้นที่ ปริมาตร เข้าใจ
ในเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด
กรวย ทรงกลม และการนาไปใช้ สอดคล้องตามทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
➢ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติและ รูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้น
ขนาน การแปลงทางเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการ รูปสามเหลี่ยมคล้าย อัตราส่วนตรีโกณมิติ ทฤษฎี
บทพีทาโกรัสและบทกลับ ทฤษฎีบทวงกลม และทฤษฎีบท
อื่น ๆ ทางเรขาคณิต และนาไปใช้ สอดคล้องตามทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์

3) สถิติและความน่า จะเป็น

➢ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ ในการนาเสนอข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูล และแปลความหมายเกี่ยวกับแผนภาพจุด แผนภาพ
ต้ น –ใบ ฮิ ส โทแกรม ค่ า กลางของข้ อ มู ล แผนภาพกล่ อ ง
กราฟเส้นและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา สอดคล้อง
ตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
➢ เข้ า ใจหลั ก การนั บ เบื้ อ งต้น ความน่ า จะเป็ น และน าไปใช้
สอดคล้องตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หมายเหตุ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์
2.2 ลักษณะข้อสอบ และเวลาที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

รอบการแข่งขัน
1. รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระยะเวลา
ในการทาข้อสอบ
2 ชั่วโมง

ลักษณะข้อสอบ
จานวน 1 ฉบับ (2 ตอน)
ตอนที่ 1 ภาคภาษาไทย
ประมาณร้อยละ 85 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ /แบบเติมคาตอบ
ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ประมาณร้อยละ 15 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ

2. รอบสอง ระดับประเทศ
(38 ศูนย์สอบ)

2 ชั่วโมง

จานวน 1 ฉบับ (2 ตอน)
ตอนที่ 1 ภาคภาษาไทย
ประมาณร้อยละ 75 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ/ แบบเติมคาตอบ /
แบบแสดงวิธีทา
ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ประมาณร้อยละ 25 ของคะแนน
แบบเติมคาตอบ
**บันทึกความดี**

3. รอบสาม ค่ายวิชาการ

4 ชั่วโมง

จานวน 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ภาคภาษาไทย
ประมาณร้อยละ 50 ของคะแนน
แบบเติมคาตอบ / แบบแสดงวิธีทา
ฉบับที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ประมาณร้อยละ 50 ของคะแนน
แบบเติมคาตอบ
**ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์**

3. หลักสูตรการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3.1 กรอบเนื้อหาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 สาระ ดังนี้

ชื่อสาระ
1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาระย่อย
1) ระบบนิเวศ

2) หน่วยของสิ่งมีชีวิต

รายละเอียด
โครงสร้างของระบบนิเวศ ปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ
ภายในระบบนิเวศ ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูป
ของ
โซ่อาหารและสายใยอาหาร การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตใน
โซ่ อาหาร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ งมี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชีวิ ต ใน
รู ป แบบต่ า งๆ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศเพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต โดย
ไม่ ทาลายสมดุลของระบบนิเวศ วัฏจักรน้า วัฏจักรคาร์บอน
และความส าคั ญ ที่ มี ต่ อ ระบบนิ เ วศ ความหมายของ
ประชากร ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงขนาดของ
ประชากรในระบบนิ เ วศ ปั ญ หาและผลกระทบที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ส่วนประกอบและหน้าที่สาคัญของเซลล์โปรคาริโอต เซลล์
พืช และเซลล์สัตว์ กระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่
และ
ออสโมซิส

3) สิ่งมีชีวิต
กลุ่มโปรคาริโอต

การจาแนกประเภทของกลุม่ โปรคาริโอต
เทคโนโลยีชีวภาพของกลุ่มโปรคาริโอต
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4) พืช

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยบางประการที่จาเป็น
ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วย
แสง ความสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อ
สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม การล าเลี ย งน้ าและอาหาร
โครงสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับระบบลาเลียงน้า และอาหาร
กระบวนการหายใจ และการคายน้ า ระบบสื บ พั น ธุ์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้า ง และหน้าที่ ของระบบต่า งๆ
ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน โครงสร้าง และประเภทของ
ดอก การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศของพืช การใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์
การปรับปรุงพันธุ์ การเพิ่มผลผลิต การจาแนกประเภทพืชที่
ไม่มีท่อลาเลียงพืชที่มีท่อลาเลียง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยง
คู่ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

ชื่อสาระ

สาระย่อย
5) สัตว์

6) อาหาร และ
สารเสพติด
7) ระบบร่างกายมนุษย์

8) พันธุกรรม
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

1) สารและสมบัตขิ อง
สาร
2) สารและ
การเปลี่ยนแปลง
3) การแยกสาร
4) สารละลายกรด-เบส
5) การเกิดปฏิกิริยาเคมี

6) ปิโตรเลียม
7) แรง

8) การเคลื่อนที่และ
ตาแหน่งของวัตถุ

รายละเอียด
การจาแนกประเภท สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสัน
หลัง โครงสร้างและการทางานของระบบร่างกาย ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย
ระบบสื บพั นธุ์ ระบบประสาท และความสั ม พั น ธ์ ข อง
โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องระบบต่ า งๆ ของสั ต ว์ ที่ ท างาน
สัมพันธ์กัน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ การ
ปรับปรุงพันธุ์
การเพิ่มผลผลิต และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
อาหาร สารอาหาร พลังงานในอาหารที่มีสัดส่วนเหมาะสม
กับเพศและวัย สารเสพติด ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง
ๆ
ของร่างกาย โรคและการป้องกัน
ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก
และการเคลื่อนไหว ระบบอื่น ๆ และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ
ของมนุษย์
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและ
โครโมโซม ความแปรผันทางพันธุกรรม
การจาแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทาง
เคมี
การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ การเปลีย่ นแปลงทางเคมี
พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง และการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
วิธีการแยกสารให้บริสุทธิ์
สมบัติสารละลายกรด –เบส การทดสอบสารละลาย
กรด – เบส กรด-เบส ในชีวิตประจาวัน ประโยชน์และ
โทษ ของกรด - เบส ในชีวิตประจาวัน
ความหมายของปฏิกริ ิยาเคมี สมการเคมี ปฏิกิริยาเคมีที่พบ
ในชีวิตประจาวัน ประโยชน์ และโทษของปฏิกิริยาเคมี
ในชีวิตประจาวัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดและการกลั่นปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียม ประโยชน์และโทษของการนา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาใช้
ความหมายของแรง แรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วงของโลก
แรงดันอากาศ แรงแม่เหล็ก แรงดันของของไหล จุดศูนย์ถ่วง
ของวัตถุ งาน กาลัง คาน โมเมนต์ พื้นเอียง รอกชนิดต่าง ๆ
เฟือง เกียร์
การเคลื่อนที่แนวตรงและการเคลือ่ นที่ภายใต้แรงโน้มถ่วง
ของโลก (ระยะทาง การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว และ
ความเร่ง) การเคลื่อนที่แบบซ้ารอย การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
และการเคลื่อนที่แบบวงกลม

ชื่อสาระ

สาระย่อย

รายละเอียด

9) พลังงานความร้อน

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ประโยชน์ของการถ่ายโอน
พลังงานความร้อน ผลของความร้อนต่อการหดตัว และ
ขยายตัวของวัตถุ ความจุความร้อนและความร้อนแฝง ของ
วัตถุ
แหล่งพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์
การเปลีย่ นรูปพลังงานศักย์และพลังงานจลน์
สมบัติของแสง ทางเดินของแสง การเกิดเงา การหักเหและ
การสะท้อน การมองเห็น การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ
กระจกเว้า กระจกนูน เลนส์เว้า และเลนส์นูน การสะท้อน
กลับหมด อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นจากหลักการของแสง และสีแสง
แหล่งกาเนิดเสียง การเดินทางของเสียงในตัวกลางชนิดต่างๆ
ระดับเสียง การได้ยินเสียง ความดัง เสียงสะท้อน
แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า
เซลล์ ไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า
ตัวนาไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจร กฎของโอห์ม การต่อตัวต้านทาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน และการใช้อย่างปลอดภัย กาลังไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า การคานวณพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
แม่เหล็ก – ไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียน
การเปลีย่ นรูปของพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน
ส่วนประกอบ ชนิดและสมบัติของคลื่น ประโยชน์ของคลื่น
ชนิดต่าง ๆ ในปัจจุบัน
ความดันของไหล ความหนาแน่น แรงลอยตัว แรงยกตัว
ธรรมชาติของโลก และทรงกลมท้องฟ้า ปรากฏการณ์ต่างๆที่
เกิดจาก ความสัมพันธ์ของโลกและ ทรงกลมท้องฟ้า
ธรรมชาติของเทหวัตถุในระบบสุรยิ ะ ความสัมพันธ์และ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ของเทหวัตถุในระบบสุริยะ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

10) พลังงานกล
11) พลังงานแสง

12) พลังงานเสียง
13) พลังงานไฟฟ้า

14) พลังงานรูปอื่นๆ
15) คลื่น

3. วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ

16) ของไหล
1) โลกและท้องฟ้า
2) ระบบสุริยะ
3) ความสัมพันธ์
ของดวงอาทิตย์
โลก และดวงจันทร์
4) เทคโนโลยีอวกาศ
5) โลก

การสารวจอวกาศ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารวจอวกาศ
พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
กาเนิดโลก โครงสร้างของโลก สมบัติทางกายภาพ และสมบัติ
ทางเคมีของเปลือกโลก ปัจจัยที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ดิน หิน
แร่ น้า อากาศ ซากดึกดาบรรพ์ พลังงานทดแทน บรรยากาศ
การเปลีย่ นแปลงของ ลม ฟ้า อากาศ ที่ทาให้เกิด
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม

3.2 ลักษณะข้อสอบ และเวลาที่ใช้ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รอบการแข่งขัน
1. รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

ระยะเวลา
ในการทาข้อสอบ
2 ชั่วโมง

2. รอบสอง
ระดับประเทศ
(38 ศูนย์สอบ)

2 ชั่วโมง

3. รอบสาม
ค่ายวิชาการ

2 ชั่วโมง
30 นาที

ลักษณะข้อสอบ
จานวน 1 ฉบับ (2 ตอน)
ตอนที่ 1 ภาคภาษาไทย
ประมาณร้อยละ 80 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ประมาณร้อยละ 20 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ
จานวน 1 ฉบับ (2 ตอน)
ตอนที่ 1 ภาคภาษาไทย
ประมาณร้อยละ 70 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
ประมาณร้อยละ 30 ของคะแนน
แบบเลือกตอบ
**บันทึกความดี**
จานวน 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ภาคภาษาอังกฤษ
แบบเลือกตอบ / แบบเติมคาตอบ
ฉบับที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
แบบหาความสัมพันธ์ / แบบเติมคาตอบ/
แบบอธิบายเหตุผล
**ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์**

