โครงการ แข่งขันตอบปัญหาทางการเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๐
จัดโดย สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี ได้เล็งเห็นความสาคั ญของ
ศาสตร์การบริหารการเงิน ในการจัดสรรรายได้ รายจ่าย ให้เพียงพอกับการเลี้ยงชีพและมีเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ
ความรู้ด้านการเงินมีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อทุกคน โดยเฉพาะการปลูกฝังให้แก่เยาวชนของประเทศ
ด้วยสาขาวิชาการเงิน มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการ จึงได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว
สาขาวิ ช า ฯ จึ ง ได้ จั ด โครงการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาทางการเงิ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฎวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้นา
ความรู้ในวิชาสังคมศึกษา ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เรียนมา นาความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการประกวด
แข่งขัน อันเป็นการเพิ่มช่องทางในการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ทางการเงิน
การจัดโครงการแข่งขันฯ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ครอบคลุมไปยังโรงเรียนที่มีการ
เรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่บริการวิชาการ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย
หนองบัวลาภู สกลนคร บึงกาฬ และขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระด้านการเงิน ความเข้าใจ
และเกิดความตระหนักถึงความสาคัญทางการเงินให้กับนักเรียน ซึ่งเยาวชนของประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินสาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปลาย
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกัน
๓. เพื่อเป็น การประชาสั มพัน ธ์ ห ลั กสูตรสาขาวิช าการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเป็นที่รู้จัก
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
๑. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
๒. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ ไม่เกิน ๕ คน / ๑ โรงเรียน
โครงสร้างเนื้อหาข้อสอบ
การสอบแข่งขัน ใช้เวลา ๑.๓๐ ชัว่ โมง เป็นคาถามแบบปรนัย ข้อสอบจานวน ๖๐ ข้อ ประกอบด้วย
๑. เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน ๖ ข้อ
๒. ทฤษฎีใหม่
จานวน ๖ ข้อ
๓. การเงิน
จานวน ๑๒ ข้อ
๔. การธนาคาร
จานวน ๑๒ ข้อ
๕. การคลัง
จานวน ๑๒ ข้อ
๖. การเงินระหว่างประเทศ จานวน ๖ ข้อ
๗. องค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จานวน ๖ ข้อ

การตัดสิน
๑. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ๖๐% ของคะแนนเต็ม
๒. หากมีระดับคะแนนที่เท่ากัน จะมีคาถามแบบถามตอบหน้าเวที จานวน ๕ ข้อ เพื่อหาผู้ที่มี
คะแนนสูงสุด
๓. หากดาเนินการตามข้อ ๒ ยังมีระดับคะแนนที่เท่ากัน จะตัดสินจากลาดับการรายงานตัว
๔. การรายงานตัว ใช้บัตรที่มีรูปที่ทางราชการออกให้ หากไม่ได้นามาให้อาจารย์ผู้นามาเป็นผู้รับรอง
๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
รางวัลสาหรับผู้เข้าแข่งขัน
๑. รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ทุนการศึกษา รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ทุนการศึกษา รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
ทุนการศึกษา รางวัลละ ๕๐๐ บาท
หมายเหตุ :
๑. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาฯ จะได้รับใบเกียรติบัตร ทุกโรงเรียน
๒. นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาฯ จะได้รับใบเกียรติบัตร ทุกคน
๓. คุณครูผู้ควบคุมทีม ที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับใบเกียรติบัตร ทุกคน
วัน เวลา และสถานที่ และตารางกาหนดการแข่งขัน
กาหนดการสอบแข่งขัน ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
๓๓๕ , ๓๓๖ และ ๓๓๗ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตารางกาหนดการแข่งขัน/ประกาศผลการแข่งขัน
เวลา

รายการ

๐๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ผู้เข้าสอบแข่งขัน เข้าห้องสอบ ๓๓๕, ๓๓๖, ๓๓๗
(แสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบคือบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
นักเรียนที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อในใบสมัครเท่านั้น)

๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ดาเนินการสอบแข่งขัน (หมดเวลาเข้าห้องสอบ ๙.๓๐ น.)

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัลและเกียรติบัตร ณ ห้อง ๓๓๔
มอบเงินรางวัล และใบเกียรติบัตร
** หากมีระดับคะแนนที่เท่ากัน จะมีคาถามแบบถามตอบหน้าเวที
จานวน ๕ ข้อ เพื่อหาผู้ที่มีคะแนนสูงสุด

หมายเหตุ
๑. ผู้เข้าสอบแข่งขันตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบที่หน้าห้อง ๓๓๕, ๓๓๖, ๓๓๗ อาคาร ๓
(อาคารคณะวิทยาการจัดการ) ชั้น ๓
๒. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมีรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก หลักชัดเจน หรือบัตรนักเรียนที่มีชื่อและนามสกุลตรง
กับชื่อในใบสมัครเท่านั้น
๓. สิ่งที่นาเข้าห้องสอบ ได้แก่ ปากกาน้าเงิน ดินสอ ๒B และยางลบ
๔. สิ่งต้องห้ามนาเข้าห้องสอบ ได้แก่ เอกสาร ตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องคานวณและ
อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
๕. ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ
๖. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา ๐๘.๔๕ น. ห้ามผู้มาสายเข้าห้องสอบในเวลา ๐๙.๓๐ น.
๗. การพิจารณาและคาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๘. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ เพราะอาจทาให้เข้าห้องสอบไม่
ทันเวลา ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยละเอียดเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการ
สอบ
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย
หนองบัวลาภู สกลนคร บึงกาฬ และขอนแก่น จานวน ๑๕๐ คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณะครูและนักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดงานในภาพรวม ได้รับความรู้ทางด้านการเงิน
และได้รู้จักสาขาการเงินมากขึ้น
วิธีการรับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันได้เพียง ๕ คน/โรงเรียน
หมดเขตส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สามารถส่งใบสมัครได้ ๖ ช่องทาง คือ
๑. สมัครด้วยตนเอง ที่คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร ๓) ชั้น ๒ ห้องสานักงานคณะ
๒. ส่งใบสมัครทางโทรสาร (FAX) หมายเลข ๐๔๒-๒๑๑๐๖๙
๓. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่ชื่อผู้ส่งหน้าถัดไป)
๔. ส่งใบสมัครทางอีเมล์ที่ fn.udru@gmail.com
๕. สมัครผ่าน Google Form ที่ https://goo.gl/forms/t2AQxOILfiNvQa9i1
๖. ส่งใบสมัครผ่าน Line ที่ Lind ID : supak-aom
(ถือวันที่ในใบสมัครที่ส่ง FAX หรือวันที่ประทับตราของทางไปรษณีย์)
** การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้จัดโครงการจะติดต่อกลับยืนยันไปยังโทรศัพท์ของคุณครูผู้ส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขัน

ชื่อที่อยู่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
สาขาวิชาการเงิน
เลขที่ ๖๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

หมายเหตุ
๑. หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบแข่งขัน หรือคุณครูผู้ควบคุมทีม กรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้า
อย่างน้อย ๒ วัน เพื่อการจัดเตรียมใบเกียรติบัตรให้ถูกต้อง
๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันจริง
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
อาจารย์สุพักตร์ มะกุล โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๖๒๑-๑๖๑๗

