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โครงการ แขงขันตอบปญ หาเศรษฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ครั้งที่ 9)
วันวิทยาศาสตร-ราชภัฏอุดรธานีว ิช าการ ประจําป 2560
จัดโดย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณปจจุบันประเทศตางๆ ในโลกลวนเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย า งต อ เนื่ อ ง และหนี ไม พ น ที่ ป ระเทศไทยจะได รั บ ทั้ ง ที่ เป น ผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมจาก
ภายในประเทศและจากทั่ วโลก ทั้งที่คาดคะเนไดและคาดคะเนไมได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนสงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม แตถาประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ซึ่งเปนเนื้อหาในวิชาเศรษฐศาสตรก็จะสามารถทําใหตัดสินใจและการ
ปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ไดอยางชาญฉลาด และปลอดภัย ตลอดจนสามารถรับมือกับ
ผลกระทบตางๆ ไดเปนอยางดี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปนสาขาวิชาที่ผลิต
บัณฑิ ตและใหบริการความรูทางดานเศรษฐศาสตรแกสังคมมาเปนเวลา 32 ป และมีภารกิจหลักคือการผลิ ต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม และยังมีภารกิจที่สําคัญคือ การใหบริการวิชาการแกประชาชนทั่วไป สาขาวิชาฯ
จึงไดจัดโครงการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันวิทยาศาสตร-ราชภัฏอุดรธานี
วิชาการ ซึ่งไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป และปนี้เปนการจัดตอเนื่องครั้งที่ 9
ในแตละปจะมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดงานใหดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาทิ
ระดับความยาก-งายของแบบทดสอบและขอคําถามตางๆ ไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อใหทันสมัยและ
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน มีการแจงเงื่อนไขและกรอบขอคําถามใหมีความชัดเจนและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น มีการเพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธโครงการ จนทําใหในปที่ผานมามีผูเขารวม
โครงการเกินเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีการสมัครแขงขันสูงสุด จํานวน 73 ทีม หรือนักเรียนจํานวน 146 คน
ครูผูควบคุมทีมจํานวน 67 คน ซึ่งมาจาก 41 โรงเรียน อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรจํานวน 80
คน รวมผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 293 คน ซึ่งครอบคลุมไปยังโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตพื้น ที่บริการวิช าการ ไดแก จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบั วลําภู สกลนคร เลย และ
จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้ เพื่อใหความรูและความเขาใจทางดานเศรษฐศาสตรแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ชวงชั้นที่ 4) ตามพันธกิจการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหความรูทางดานเศรษฐศาสตรแกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป
2.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการทํากิจกรรมเชิงวิชาการ และสราง
เครือขายทางวิชาการรวมกัน
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2.3 เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
2.4 เพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แกนักเรียน
และประชาชนทั่วไป

3. วิธีการแขง ขันและหัว ขอการแขงขันตอบปญ หาเศรษฐศาสตร
รอบการแขงขัน

เนื้อหาที่สอบ/แขงขัน

รอบที่ 1 รอบคัดเลือก

เศรษฐศาสตรจุลภาค และ
เศรษฐศาสตรมหภาค
สถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

ลักษณะขอสอบ
และการแขงขัน
ขอสอบปรนัย
ถาม-ตอบ สด
บนเวที

จํานวนขอและ
เวลาที่ใช
45 ขอ
เวลา 30 นาที
10 ขอ เวลาตอบ
ขอละ 1 นาที

4. ทุนการศึกษาและโลรางวัล
4.1 รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอมโลรางวัล และเกียรติบัตร
4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พรอมโลรางวัล และเกียรติบัตร
4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมโลรางวัล และเกียรติบัตร
4.4 รางวัลชมเชยอันดับ 1
ทุนการศึกษา 500 บาท พรอมโลรางวัล และเกียรติบัตร
4.5 รางวัลชมเชยอันดับ 2
ทุนการศึกษา 500 บาท พรอมโลรางวัล และเกียรติบัตร
หมายเหตุ :
1) โรงเรียนที่สงนักเรียนเขารวมแขงขันฯ จะไดรับเกียรติบัตรในนามโรงเรียน ทุกโรงเรียน
2) นักเรียนผูเขารวมแขงขันตอบปญหาฯ จะไดรับเกียรติบัตร ทุกคน
3) อาจารย/ครู ผูควบคุมทีม นํานักเรียนเขารวมแขงขันจะไดรับเกียรติบัตร ทุกคน
โดยมีพิธีมอบใบเกียรติบัตร พรอมกันในเวลา 14.00 น. หลังจบการแขงขันทั้ง 2 รอบ
5. เปาหมาย
5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
คณะครู อาจารย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย
หนองบัวลําภู สกลนคร และขอนแกน จํานวน 250 คน
5.2 เปาหมายเชิงคุณ ภาพ
5.2.1 นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น
5.2.2 นักเรียนและประชาชนทั่วไปไดรวมกิจกรรมเชิงวิชาการ สรางเครือขายทางวิชาการ และรูจัก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจมากขึ้น
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6. คุณสมบัติข องผูสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4) โรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน
7. การรับสมัครวิธีการรับสมัคร แบงเปน
7.1.1 เริ่มรับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนไป ถึงวันอาทิตยที่ 13 สิงหาคม 2560
7.1.2 วิธกี ารสมัครเขารวมแขงขัน โดยการสมัครออนไลน และตรวจสอบรายชื่อผูสมัครไดทางเว็บไซตคณะ
วิทยาการจัดการ http://ms.udru.ac.th
8. สถานที่แขงขัน
หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9. การจัดการแขงขัน (รายละเอียดตามกําหนดเวลาการแขงขัน)
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.00 – 15.00 น. การแขงขันแบงออกเปน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก)
ขอสอบปรนัย จํานวน 40 ขอ เวลา 30 นาที
รอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ) เปนการถาม-ตอบ สดบนเวที ดวยขอคําถาม จํานวน 10 ขอ
(โดยคัดจากทีมที่ทําคะแนนไดสูงสุดของรอบที่ 1 จํานวน 10 ทีม)
โดยทีมที่ผานรอบชิงชนะเลิศ จํานวน 5 ทีม แบงเปน รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศ
อันดับ 2, รางวัลชมเชยอันดับ 1 และรางวัลชมเชยอันดับ 2
10. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
1) ผูชวยศาสตราจารยพัชฏาภรณ แสงทามาตย
2) อาจารยปราการ พิพัฒนสูงเนิน
3) อาจารยศักรินทร วังคะฮาต
4) อาจารยสาวิณี สุริยันรัตกร

โทร. 081-3914483
โทร. 081-9754011
โทร. 086-8522862
โทร. 089-8376701

11. กําหนดการแขงขัน
โครงการแขงขันตอบปญ หาเศรษฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันวิทยาศาสตร - ราชภัฏอุดรธานีว ิช าการ ประจําป 2560 (ครั้ง ที่ 9)
จัดโดย สาขาวิช าเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เวลา 08.00 – 08.45 น.
09.00 – 09.30 น.
09.45 – 10.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการแขงขัน ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ
แขง ขันตอบปญ หาเศรษฐศาสตร รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก)
ดวยขอสอบปรนัย จํานวน 40 ขอ เวลา 30 นาที
สถานที่สอบ หอง 341 342 และ 343 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
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(ระหวางรอการแขงขันรอบที่ 1 คณาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและครูผู
ควบคุมทีม รว มประชุมเพื่อแนะนําและประชาสัมพันธหลักสูตรแกครูผ ูสอนวิชา
สังคมศาสตร)

10.30 – 10.45 น.

10.45 น.
11.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

1) นักเรียนผูเขาแขงขันพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
2) กิจกรรมตอบปญหาความรูทั่วไป และกิจกรรมนันทนาการ
โดยนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ประกาศผลทีมที่ไดเขาแขงขันในรอบที่ 2 (10 ทีม)
แขง ขันตอบปญ หาเศรษฐศาสตร รอบที่ 2 ชิงชนะเลิศ (ถาม-ตอบ สดบนเวที)
ดวยขอคําถาม จํานวน 10 ขอ
ผูเขารวมโครงการทุกคนพักรับประทานอาหารกลางวัน
(มีอาหารและน้ําดื่มไวบริการ)
กิจกรรมสานสัมพันธระหวางนองนักเรียนกับพี่นักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ธุรกิจ และประชาสัมพันธหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
มอบเงินรางวัล โลรางวัล และใบเกียรติบัตร และปดการแขงขัน

หมายเหตุ : เวลาประมาณ 10.00 น. ขอเชิญอาจารยผูควบคุมทีมรวมรับประทานอาหารวาง หองประชุมดอกจาน
หอง 327 พรอมกับรวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการแขงขันและประชาสัมพันธ
หลักสูตร
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ใบสมัครเขารว มแขงขันตอบปญ หาเศรษฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 9
วันวิทยาศาสตร - ราชภัฏอุดรธานีว ิช าการ ประจําป 2560
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(กรุณาเขียนหรือพิมพใหช ัดเจนเพื่อออกใบเกียรติบัตรไดถูกตอง)
1. ชื่อโรงเรียน ....................................................................................................................................
ที่อยูโรงเรียน ..................................................................................................................................
2. ชื่อทีมและชื่อผูเขาแขงขัน (ผูเขาแขงขันโรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน)
ชื่อทีม

ชื่อ-สกุล
นักเรียนผูเขาแขงขัน

ชื่อ-สกุล
ครูผูควบคุมทีม

หมายเลข
โทรศัพ ทครูผู
ควบคุมทีม

1.
2.
1.
2.
หมายเหตุ 1) หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขารวมแขงขันหรืออาจารยผูควบคุมทีม กรุณ าแจงกอนลวงหน า
อยางนอย 2 วัน เพื่อการจัดเตรียมใบเกียรติบัตรใหถูกตอง
2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขาแขงขันในวันจริง เพราะจะมีผลตอการทําเกียรติบัตร

กรุณาสงใบตอบรับสมัครภายใน วันอาทิตยที่ 13 สิงหาคม 2560
สาขาวิช าเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท 042-341616 โทรสาร 042-340710 หรือ 089-8376701
E-mail: savinee.suri@gmail.com หรือสมัครออนไลนที่ http://ms.udru.ac.th

