รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ
และการศึกษาเพื่อการมีงานทาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
กิจกรรมที่ 1 ประกวด Poster Contest Thailand 4.0 YRU2017 "The impact of globalization on
individual, local,national and global"
เวลา 13.00 - 15.00

สถานที่ ห้องปฏิบัติการตลาดหุ้น ชั้น 4 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ

รายการกิจกรรม
1.ชื่อกิจกรรม ประกวด Poster Contest
Thailand 4.0 YRU2017 "The impact of
globalization on individual, local,national
and global"
ระดับ ปวช.3 , ม.6 - ปวส.
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษาระดับ ปวช.3 , ม.6 , ปวส. หรือ
ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 - 2 อายุ 15-24 ปี

หลักเกณฑ์/วิธีการ
1.กติกา
1)ส่งโปสเตอร์ขนาดสูง 120 ซ.ม. ความกว้าง 90
ซ.ม. พร้อมติดตั้ง ก่อนวันแข่งขัน 1 วัน ทุกทีมที่ส่ง
เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร
2) หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 15 สิงหาคม
2560
3) ผู้เข้าประกวดติดตั้งโปสเตอร์ ในวันที่ 16
สิงหาคม 2560
2.เกณฑ์การตัดสิน
1) เนื้อหาสาระ
25
คะแนน
2) การจัดรูปแบบโปสเตอร์
25 คะแนน
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
25 คะแนน
4) ความสวยงาม
25 คะแนน
หมายเหตุ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ 2 ประกวดแผนธุรกิจ
เวลา 9.00 - 10.30

สถานที่ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ

รายการกิจกรรม

หลักเกณฑ์/วิธีการ

.ชื่อกิจกรรม การประกวดแผนธุรกิจร้านเครื่องดื่ม

17. เกณฑ์ที่ใช้ในพิจารณาคะแนนของ

ระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา

คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์ในการตัดสินแผนธุรกิจ

2.วัตถุประสงค์

ร้านเครื่องดื่ม

2.1. เพื่อปลูกฝังความรู้ และความเข้าใจ

7.1. ครอบคลุมเนื้อหาสมบูรณ์ (30 คะแนน) โดยมี

แนวความคิดตามหลักการของธุรกิจ ให้แก่นักศึกษา หลักเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
ในระดับปริญญาตรี

1.1 พิจารณาความยั่งยืนของธุรกิจ

2.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ได้เรียนรู้

1.2 ความเป็นไปได้ของการดาเนินโครงการ เพื่อ

การทาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคานึงถึงการประสบ

บรรลุเป้าหมาย

ความสาเร็จทั้งในรูปแบบทางการเงินและมูลค่าทาง

7.2. การนาเสนอผลงาน (30 คะแนน) โดยมี

สังคม

หลักเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

3.ประโยชน์ที่ได้รับ

2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของการนาเสนอ

3.1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวคิดการ

2.2 เนื้อหาการนาเสนอ

สร้างจิตสานึกเกี่ยวกับธุรกิจ

2.3 การทางานเป็นทีม

3.2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการ

7.3. การตอบข้อซักถาม (40 คะแนน)

ประกอบธุรกิจ

8. เกณฑ์การตัดสิน

3.3. เกิดผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ที่สามารถ 2.1 ชนะเลิศ เกณฑ์คะแนน 91 – 100 คะแนน
ดูแลกิจการของตนเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เกณฑ์คะแนน 81 – 90

4.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

คะแนน

4.1. เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา

2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เกณฑ์คะแนน 71 – 80

ตรี ทุกสาขาวิชา

คะแนน

4.2. ผู้สมัครต้องสมัครเป็นทีม ไม่เกินทีมละ 3 คน
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน
4.3. สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมาจาก
สถาบันการศึกษาเดียวกัน
4.4. ผู้สมัครทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะมีอาจารย์ผู้

ควบคุมทีมจานวน 1 คน
4.5. แผนธุรกิจที่นาเสนอจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้า
แข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทาซ้า คัดลอก
เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น
4.6. ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งนาเสนอบนเวที
ประกวด ด้วยรูปแบบ File Power Point เท่านั้น
สาหรับนาเสนอ
5. วิธีการสมัคร
1. นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. ส่งใบสมัครและแนบสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อม
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง คนละ 1 ชุด พร้อม
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมลงนาม โดยสแกนใบสมัคร
เอกสารในรูปไฟล์ PDF ส่งทาง E-mail :
benyada.l@yru.ac.th
6.ระยะเวลาในการรับสมัคร
สมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
แจ้งผลการคัดเลือก วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
นาเสนอพร้อมตัดสิน วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม
2560 www.business.yru.ac.th/mgt/
http://academic.yru.ac.th/

