
รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ 

และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 

วันที่  15  สิงหาคม 2560 

 

กิจกรรมที่ 1   แข่งขันตอบปัญหาทางการเงิน 

เวลา  09.00 - 10.30 สถานที ่ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

รายการกิจกรรม หลักเกณฑ์/วิธีการ 

1. ชื่อกิจกรรม แข่งขันตอบปัญหาทางการเงิน 
ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน    เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่
มัธยมศึกษาตอนปลาย    ปวช. หรือเทียบเท่า 
แบ่งเป็นทีม ทีมละ 2 คน 

กติกา 
ตอบปัญหาทางการเงินในยุค 4.0 จ านวน 20 ข้อ ข้อ
ละ 1 คะแนน 
2.เกณฑ์การตัดสิน 
ตัดสินจากทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุด ล าดับที่ 1 ,2 และ 
3 ตามละดับ 
หมายเหตุ 
1.คัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ ปวช  สังกัดละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน 
จ านวน 5 ทีม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 2  ประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ 

เวลา 10.30 - 12.00 สถานที่  ห้อง 802 ชั้น 8 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

รายการกิจกรรม หลักเกณฑ์/วิธีการ 

2.ชื่อกิจกรรม…ประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์  
ระดับ…มัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี…. 
 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.ผู้เข้าแข่งขัน แบ่งเป็นทีมๆละ 3 คน 
2. สมาชิกในทีม ต้องก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี 

1.กติกา 
     1. จัดท า คลิปวีดีโอสร้างสรรค์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ธีมนอก
กรอบ 
     2. ความยาวคลิปวิดีโอ ไม่เกิน 1 นาท ี
     3. 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 
1 ผลงาน 
     4. ในแต่ละคลิปผลงานต้องมีชื่อและโลโก้
สาขาวิชาการตลาด ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ 
Facebook : Dek Mark EtingYru 
     5. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : 
Dek Mark EtingYru 
     6. ก าหนดส่งใบสมัครและผลงานภายในวัน
พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 ทาง Facebook : 
Dek Mark EtingYru 
     7. รางวัลผู้ชนะการประกวด มีดังนี้ 
   รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสด 1,500 บาท พร้อม
เกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงินสด 1,000 
บาท พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงินสด 500 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 
     8. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 
สิงหาคม 2560 
     9. ผู้ผ่านเข้ารอบน าเสนอและประกาศผล ในวัน
จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2560 
………………………………………………... 

https://www.facebook.com/paweena.jeharrong.5
https://www.facebook.com/paweena.jeharrong.5
https://www.facebook.com/paweena.jeharrong.5


2.เกณฑ์การตัดสิน 
1. พิจารณาจากความคิดหลักของการสื่อสาร 

(เน้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ สาขาวิชา
การตลาด) 

2. ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่น เป็นไป
ตามธีมที่ก าหนด 

3. คุณภาพการผลิต ความคมชัดของภาพ และ
เสียง 

4. ความนิยม จากยอดไลค์ 
………………………………………………… 
หมายเหตุ 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 3     การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี 

เวลา 10.00 - 12.00 น. สถานที่ ห้องปฏิบัติการด้านบัญชี ชั้น 4 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

รายการกิจกรรม หลักเกณฑ์/วิธีการ 

3.ชื่อกิจกรรม :  การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี 
 
ระดับ : แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
          1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จากสถานการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน 
          2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน : แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม         
         1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า จากสถานการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน โดยสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม
การแข่งขันสถานบันละ 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน 
        2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
        โดยสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันที
มละ 3 คน  

1.กติกา : 
        ตอบโจทย์ปัญหาทางการบัญชีและภาษีอากร 
จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  
 
2.เกณฑ์การตัดสิน :  
        โจทย์ปัญหาทางการบัญชีและภาษีอากร 
จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  
        ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ ถ้าทีมใดได้
คะแนนเท่ากันให้จัดแข่งกันอีกครั้งโดยตัดสินจาก
โจทย์ปัญหาส ารองที่เตรียมไว้ จนกว่าจะได้ทีมท่ีชนะ 
 
หมายเหตุ 
1. ทีมท่ีชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด  1,000 บาท 
2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด      800 บาท 

3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด      500 บาท 

4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละเงินสด 100 

บาท  

5. ทุกทีมท่ีได้รางวัลจะได้รับวุฒิบัตรด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 4     การแข่งขันทางเศรษฐศาสตร์ 

เวลา 13.00 14.30 สถานที่ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 

รายการกิจกรรม หลักเกณฑ์/วิธีการ 

4.ชื่อกิจกรรม…การแข่งขันทางเศรษฐศาสตร์………… 
ระดับ…มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  ปวส.  
หรือเทียบเท่า  สถานศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน……………………………………. 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน…เป็นนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  นักศึกษาระดับ  
ปวส. หรือเทียบเท่า ที่ส่งรายชื่อสมัครเข้าแข่งขัน 
จ านวน 9-12 ทีม  โดยให้ผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็นทีม 
ทีมละ 2 คนจากสถานศึกษาเดียวกัน แต่ละสถาบัน
ส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม ………………………………… 

1.กติกา 
…… ให้ท าแบบทดสอบทางเศรษฐศาสตร์แบบ
เลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ (ข้อละ 1 
คะแนน) โดยใช้เวลา  25 นาท…ี……… 
2.เกณฑ์การตัดสิน 
…แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ (ข้อละ 
1 คะแนน)  รวม 20 คะแนน 
         ตัดสินจากคะแนนทีมที่ได้สูงสุดจากการตอบ
แบบทดสอบทางเศรษฐศาสตร์จ านวน 20 ข้อ   ถ้า
ทีมใดได้คะแนนเท่ากันให้แข่งกันอีกครั้งโดยตัดสิน
จากแบบทดสอบส ารองที่เตรียมไว้จ านวน 1ข้อ หรือ
จนกว่าจะได้ทีมท่ีชนะ 
……เฉลยค าตอบทุกข้อให้ทุกทีมรับทราบร่วมกัน    มี
คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน และสรุปผล
คะแนน  …………………………… 
หมายเหตุ 
……เฉลยค าตอบทุกข้อให้ทุกทีมรับทราบร่วมกัน    มี
คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน และสรุปผล
คะแนน มอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแช่งขัน 
มอบรางวัลให้ทีมชนะเลิศ และถ่ายภาพร่วมกัน 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


