


เวลา หน่วยงานจัด ระดับท่ีแข่งขัน

08.30-16.30 น. การแข่งขันเขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

8.30-12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

08.30-16.30 น.
การแข่งขันทางวิชาการ หัวข้อการแข่งขัน “Science Observation

 and Questions”
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

08.30-16.30 น.
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ 

“ธุรกิจในยุคโควิด - 19”   (Business In the Covid – 19 
Situation)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

08.30-16.30 น.
การแข่งขันทางวิชาการ หัวข้อ Econ board game “ I’m the 

boss ”
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2563
ก าหนดรายการกิจกรรมท่ีจัดการแข่งขันทางวิชาการ งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2563

จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ห้อง ๑๘๐๐๑ อาคาร ๑๘ คณะเศรษฐศาสตร์
 ศรีราชา

อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

อาคาร 28 คณะวิทยาการจัดการ

จัดโดยบริษัทไทออยล์ จ ากัด(มหาชน)

อาคาร 13 พลศึกษา

สถานท่ี

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ

อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา



       



การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ 
ในหัวข้อ “ธุรกิจในยุคโควิด - 19” 

(Business In the Covid – 19 Situation)  
 

 
๑. สโมสรนิสิตคณะ :  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
๒. ชื่อการแข่งขัน :    การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “ธุรกิจในยุคโควิด - 19” 

       (Business In the Covid – 19 Situation) 
๓. ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) 
๔. ประเภทการแข่งขัน :  ประเภททีม ทีมละ ๓ คน ไม่จ ากัดจ านวนทีม 
๕. วันที่แข่งขัน :  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
๖. สถานที ่: อาคาร 28 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
๗. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน : 
 ๗.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๗.๒  ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 ๗.๓  ให้ผู้เข้าแข่งขันศึกษาข้อมูลที่ก าหนดให้ดังเอกสารแนบ 
 ๗.๔  ให้ผู้ เข้าแข่งขันเลือกธุรกิจ 1 ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 เพ่ือเป็น                  
กรณีศึกษา 
 ๗.๕  ให้ผู้ เข้าแข่งขันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตนเองเลือก พร้อมหาแนวทางว่าธุรกิจนั้น ๆ                   
ควรมีแนวทางในการปรับตัวอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19  
8.  กติกาการแข่งขัน 
  รอบท่ี ๑  กติกา      เลือกตอบค าถามในแบบทดสอบวัดความรู้ 
   - ค าถาม ๓๐ ข้อ ๔๕ นาที (ข้อละ ๑ คะแนน) 

- ระดับง่าย ๕ ข้อ ระดับปานกลาง ๑๕ ข้อ ระดับยาก ๑๐ ข้อ 
 รอบท่ี ๒  กติกา      ให้ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจกรณีศึกษา พร้อมทั้งอธิบายแนวทาง 
                           ในการปรับตัวของธุรกิจนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19  
8. ก าหนดการ :  

 ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (แบบทดสอบปรนัยและอัตนัย) 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  รวบรวมแบบทดสอบ และตรวจสอบความเรียบร้อยของการแข่งขัน 

 ๑2.00 - ๑3.0๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมให้) 
 13.00 - 15.00 น  เยี่ยมชมเปิดบ้านคณะวิชาทั้ง 5 คณะ 
 15.00 – 15.30 น.  ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล ณ อาคาร 13 พลศึกษา   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
*หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



9. รางวัลการแข่งขัน : 
 ชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน   ได้ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

*จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมาและอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและการใช้ชีวิต
แบบ New normal  ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะพยายามเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภทให้มาก
ที่สุดเท่าที่ท าได้ รวมถึงการจัดการมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างเต็มที่ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันขอเรียน
แจ้งดังนี้ 

1.ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้
เข้าร่วมการแข่งขัน 

2.ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการแข่งขัน 

3. บางประเภทการแข่งขัน หากได้จ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันที่ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ทางฝ่ายจัดก าหนดไว้ได้ จะขอยกเลิกการจัดการแข่งขันในรายการนั้น ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

 

เนื้อหาตอบปัญหาทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่ email :  oasbrj@src.ku.ac.th 

ผู้ประสานงานการส่งเข้าแข่งขัน : นายบุเรงนอง จักรมุณี โทร. ๐๘๖-๘๒๓-๔๓๙๙ 

ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : นายธีรพัฒน์ กันหาภัย โทร. ๐๘๕-๐๗๒-๙๙๗๙ 

อาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันและชี้ขาด : อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี 



 

 

 
๑. คณะที่รับผิดชอบการแข่งขัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 
๒. ชื่อการแข่งขัน   : การแข่งขนัเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 

๓. ระดับชั้น   : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ - ม. ๖)  
๔. ประเภทการแข่งขัน  : การแข่งขันวิชาการ 
๕. วัน – เวลาแข่งขัน  : วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลาการแข่งขัน ๐9. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

๖. สถานที่การแข่งขัน   : อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวศิวกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
๗. ข้อบังคับ  

๗.๑ การแข่งขันประเภททีมทีมละ  ๒ คนสามารถส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีมเท่านั้นพร้อมกับอาจารยผ์ู้ควบคมุทีม 

๗.๒ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันแข่งขัน  

๗.๓ ทีมท่ีจะสมคัรเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7.4 ผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผูค้วบคุมต้องสวมหนา้กากอนามัยเขา้ร่วมการแข่งขัน 

7.5 ห้ามผูเ้ข้าแข่งขันน าอุปกรณส์ื่อสารและอุปกรณ์อิเล กอิเล กทรอนิกสเ์ข้าไปในการแข่งขัน 

7.6 ห้ามมีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการเท่านั้น 

7.7 ห้ามส่งข้อสอบเกินเวลาก าหนด 

7.8 ห้ามท าการทุจริตในการแข่งขัน 

7.9 ห้ามสอบถามอาจารยผ์ู้ควบคมุในระหว่างการแข่งขัน 

8.กติกาการแข่งขัน 

8.1 คณะกรรมการจะท าการออกข้อสอบให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ท้ังหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การเขียนรปูทรงเรขาคณิต
ประยุกต ์ 2.การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟกิ 3.การเขียนภาพไอโซเมตริก 4.ข้อสอบปรนัยหัวข้อภาพฉายออร์
โทกราฟิก 

 8.2 ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแยกกันท าข้อสอบส่งภายในเวลาที่ก าหนด 

9. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการแข่งขัน 

9.๑ ดินสอ  ๒ แท่ง   

9.๒ ยางลบ ๒ ก้อน 

9.๓ ไม้บรรทัด ๒ อัน 

9.๔ วงเวียน ๒ อัน 

9.๕ ไม้ฉากสามเหลี่ยม 45 องศา  2 อัน 

9.6 ไม้ฉากสามเหลี่ยม 60 องศา  2 อัน 

9.7 กระดาษ A4  8 แผ่น 

 

 

 

 

การแข่งขนัเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 



10. เกณฑ์การตัดสิน 

10.๑ คณะกรรมการจะท าการตรวจข้อสอบแล้วน าผลคะแนนของสมาชิกในทีมมารวมกัน ทีมใดที่ได้คะแนนสูงสุดจะ
เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน 

๑1. ก าหนดการ 

เวลา ๐9.๐๐ -  ๐9.๓๐  น.   ลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน ณ อาคาร 23 ปฏิบตัิการวจิัยทางวิศวกรรม 

เวลา ๐9. ๓๐ - ๑๐. ๐๐ น.   อธิบายกฎการแข่งขัน 

เวลา ๑๐.๐๐  - ๑๒.๐๐  น.    เริม่การแข่งขัน 

เวลา ๑2.00 - ๑3.0๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน (ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมให้) 

เวลา 13.00 - 15.00 น   เยี่ยมชมเปิดบ้านคณะวิชาทั้ง 5 คณะ 

เวลา 15.00 – 15.30 น.      ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล ณ อาคาร 13 พลศึกษา   

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 

๑2. รางวัลการแข่งขัน : 

 ทีมชนะเลิศ  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะไดร้ับประกาศนียบัตร/อาจารยผ์ู้ควบคุมทมีทุกทีมจะได้รับประกาศนยีบัตร 

 

*จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมาและอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและการใช้ชีวิตแบบ New 
normal  ทางฝ่ายจดัการแข่งขันจะพยายามเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภทให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ รวมถึงการ
จัดการมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสีย่งอย่างเต มที่ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันขอเรียนแจ้งดังนี้ 

1.ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องผ่านการวัดอุณหภูมริ่างกาย หากวัดอุณหภูมเิกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

2.ให้ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขันเตรยีมหน้ากากอนามัยมาเอง และสวมใสห่น้ากากอนามัยตลอดการแข่งขัน 

3.บางประเภทการแข่งขัน หากได้จ านวนทีมท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่ไม่เพียงพอหรือไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางฝ่ายจดั
ก าหนดไวไ้ด้ จะขอยกเลิกการจัดการแข่งขันในรายการนั้น ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่  e-mail  :  oasbrj@src.ku.ac.th 

ผู้ประสานงานส่งทีมการแข่งขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณี  .โทร ๐๘๖-๘๒๓๔๓๙๙ 

ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : ๑. นายสหัสวรรษ กล้าเผชิญโชค  โทร. ๐๘๐-๘๒๑๖๘๔๒ 
/๒.ดร.จิรเกียรติ  ทรายทองโทร. ๐๘๗-๐๗๐๔๐๑๑ / ๓.นายสาริน บุญศรี   โทร. ๐๘๕-๘๗๑๓๘๗๓ 
อาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันและชี้ขาด  : ดร.จิรเกียรติ  ทรายทอง 



  
     

๑. คณะที่รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
๒. ชื่อการแข่งขัน :    SOQ ( Science Observation and Questions ) 
๓. ระดับชั้น  : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) 
๔. ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีม โรงเรียนละ ๒ คน โรงเรียนละ ไม่เกิน ๒ ทีม 
๕. วัน-เวลาแข่งขัน : วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖. สถานที่แข่งขัน : อาคาร ๒๖ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตศรีราชา 
๗. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน :  
     เกณฑ์การรับสมัคร 
    ๑. ทีมท่ีจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒. จ านวนสมาชิกในแต่ละทีมต้องมีจ านวน ๒ คน 
    ๓. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ไม่เกิน ๒ ทีม 
    ๔. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันแข่งขัน 
    รายละเอียด 

        การแข่งขันตอบค าถามวิชาการของเรา จัดท าในรูปแบบการถามตอบ โดยทางเราจะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แต่
ละทีมในการตอบค าถาม ในการแข่งขันค าถามจะเปิดผ่านทางโปรเจกเตอร์ และให้แต่ละทีมตอบค าถามในข้อนั้น
ตามเวลาที่ก าหนดลงใส่กระดาษท่ีทีมงานเตรียมไว้ให้ พอจบในแต่ละข้อจะมีทีมงานเดินเก็บกระดาษค าตอบของแต่
ละทีม ซึ่งค าถามที่ทางเราจัดท าข้ึน มีทั้งหมด 50 ข้อแบ่งออก 4 ชุด ดั้งนี้  

- ความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 ข้อ    
- ฟิสิกส์เบื้องต้น 10 ข้อ    
- เคมี-ชีวะเบื้องต้น 10 ข้อ    
- คณิตศาสตร์เบื้องต้น 10 ข้อ     

ในแต่ละชุด เวลาในการตอบค าถามในแต่ละข้อจะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับโจทย์และกระบวนการคิดเพ่ือหาค าตอบ
ของข้อนั้น  

รายละเอียดคะแนนการแข่งขัน 
       -    ความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 ข้อ    ข้อละ 2 คะแนน  รวม  40 คะแนน 

- ฟิสิกส์เบื้องต้น 10 ข้อ               ข้อละ 3 คะแนน  รวม  30 คะแนน 
- เคมี-ชีวะเบื้องต้น 10 ข้อ              ข้อละ 3 คะแนน  รวม  30 คะแนน 
- คณิตศาสตร์เบื้องต้น 10 ข้อ          ข้อละ 3 คะแนน  รวม  30 คะแนน 

      โดยคะแนน 4 ชุดรวมกันจะเป็น 130 คะแนน ทางทีมงานจะปรับคะแนนให้เป็น 100 ทีมไหนได้ คะแนน
มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ตามล าดับ 

 
        พลิกอ่านต่อด้านหลัง 

การแข่งขันวิชาการ 
หัวข้อการแข่งขัน “Science Observation and Questions” 

 



๘. อุปกรณ์ที่กรรมการจะเตรียมให้ 
   - เตรียมให้ในวันแข่งขันทั้งหมด 
๙. ก าหนดการวันแข่งขัน 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และลงทะเบียน ณ อาคาร ๒๖ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิด ณ อาคาร ๒๖ ตึกคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.  อธิบายกติกาการแข่งขัน 
 ๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น.  ท าข้อสอบชุดที่ ๑ ( วิทยาศาสตร์ทั่วไป ) 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๕ น.  ท าข้อสอบชุดที่ ๒ ( ฟิสิกส์เบื้องต้น )  
 ๑๐.๓๕ - ๑๐.๕๐ น.  พักเบรก 
 ๑๐.๕๐ - ๑๑.๑๐ น.  ท าข้อสอบชุดที่ ๓ ( เคมี-ชีวะเบื้องต้น ) 
๑๑.๑๐ - ๑๑.๓๐ น.    ท าข้อสอบชุดที่ ๔ ( คณิตศาสตร์เบื้องต้น )  
๑2.00 - ๑3.0๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมให้) 
13.00 - 15.00 น  เยี่ยมชมเปิดบ้านคณะวิชาทั้ง 5 คณะ 
15.00 – 15.30 น.  ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล ณ อาคาร 13 พลศึกษา   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
๑๐. รางวัลการแข่งขัน : 
 ชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน  ได้ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน 
  

*จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมาและอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและการใช้ชีวิต
แบบ New normal  ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะพยายามเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภทให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีท าได้ รวมถึงการจัดการมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างเต็มที่ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันขอเรียนแจ้งดังนี้ 

1.ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาตให้
เข้าร่วมการแข่งขัน 

2.ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการแข่งขัน 

3. บางประเภทการแข่งขัน หากได้จ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันที่ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ทางฝ่ายจัดก าหนดไว้ได้ จะขอยกเลิกการจัดการแข่งขันในรายการนั้น ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่ email :  oasbrj@src.ku.ac.th 

ผู้ประสานงานการส่งเข้าแข่งขัน : นายบุเรงนอง จักรมุณี โทร. ๐๘๖-๘๒๓-๔๓๙๙ 

ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : นายสุวิชา อามาตย์เสนา  โทร. ๐๙๖-๒๖๕-๔๐๕๗ 

อาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันและชี้ขาด : ผศ.ดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ  โทร. ๐๘๑-๙๐๓-๐๐๙๔ 



 
      

๑. คณะที่รับผิดชอบ : คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

๒. ชื่อการแข่งขัน :    การแข่งขันทางวิชาการ หัวข้อ Econ board game “ I’m the boss ” 
๓. ระดับชั้น  : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) 
๔. ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีม โรงเรียนละ ๓ คน โรงเรียนละ ๑ ทีมเท่านั้น 
๕. วัน-เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖. สถานท ี่แข่งขัน : ห้อง ๑๘๐๐๑ อาคาร ๑๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
๗. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน :  
     เกณฑ์การรับสมัคร 
    ๑. ทีมท่ีจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒. จ านวนสมาชิกในแต่ละทีมต้องมีจ านวน ๓ คน 
    ๓. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ไม่เกิน ๑ ทีม 
    ๔. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันแข่งขัน 
    รายละเอียด 

จะมีกระดานที่มีช่องโปรเจคอยู่ ทั้งหมด ๑๕ โปรเจค โดยเริ่มแรกจะสับการ์ดนักลงทุนที่มทีั้งหมด ๖ ใบ แจกให้
ผู้เล่นแต่ละทีม ทีมละ ๑ ใบ และสับการ์ดอ านาจที่มีทั้งหมด ๙๘ ใบ แจกให้แต่ละทีม ทีมละ ๕ ใบ การ์ดที่เหลือให้วาง
แยกไว้ตรงกลางกระดาน โดยการ์ดนักลงทุนจะมีต้ังแต่ A-F และการ์ดอ านาจจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

- การ์ดชื่อบุคคลหรือการ์ดนักลงทุน (เงื่อนไขหลักในการท าธุรกิจในเกมนี้คือมีบุคคลให้ครบตามที่
ก าหนดในช่องนั้นก็สามารถได้เงินจากธุรกิจนั้น ๆ ได้แล้ว) 

- การ์ดส่งบุคคลตามชื่อนั้นไปท างานต่างประเทศ (ส าหรับผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินในธุรกิจนั้น 
สามารถใช้การ์ดนี้ขัดขวางหรือต่อรองเพ่ือให้ตัวเองมีส่วนได้เงินในธุรกิจนั้น) 

- การ์ดส่งใครก็ได้ไปต่างประเทศ (เอาไว้ขัดขวางเหมือนกัน) 
- การ์ดป้องกันทุก ๆ การ์ดที่ส่งเข้ามาโจมตี โดยป้องกันได้หนึ่งครั้ง 
- การ์ดแย่งต าแหน่งบอส (กฎของเกมก าหนดไว้ว่าคนที่เริ่มต้นเดินธุรกิจจะเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถ

จัดสรรแบ่งเงินที่ได้มาจากการท าธุรกิจนั้นให้กับหุ้นส่วนที่ร่วมกันท ามาเท่านั้น ซึ่งจะเรียกผู้ที่เริ่มเดิน
ธุรกิจว่า “บอส” หากใช้การ์ดใบนี้ต าแหน่งของบอสก็จะตกเป็นของผู้ที่ใช้การ์ด มีอ านาจในการ
ตัดสินใจมากที่สุดว่าจะแบ่งเงินให้ใคร) 

- การ์ดซื้อตัวบุคคล (จะต้องใช้สามใบเพ่ือดึงตัวบุคคลในชื่อนั้นมาเป็นของเรา ใช้เพ่ือขัดขวางให้ดีลนั้น
ไม่ส าเร็จหรือต่อรองเพ่ือให้ตัวเองได้มีส่วนร่วมในดีลนั้น) 

- การ์ดญาติของบุคคล (ความสามารถใช้ได้เหมือนการ์ดชื่อบุคคล ใช้กรณีตัวบุคคลตัวจริงถูกส่งไป
ต่างประเทศหรือถูกซื้อตัวไป เราสามารถใช้การ์ดญาติของบุคคลนั้นมาท าธุรกิจแทนได้) 

และจะมีการ์ดดีลโปรเจคทั้งหมด ๑๕ ใบ โดยในการ์ดดีลจะมีจ านวนเงินที่จะได้จากการลงทุนและการ์ดดีลต้ังแต่ใบที่ 
๑๐ - ๑๕ จะมีเลขต่าง ๆ ของลูกเต๋าอยู่โดยเลขต่าง ๆ จะมีผลต่อเกม จะน าการ์ดดีลและเงินทั้งหมดวางไว้กลางกระดาน
รวมถึงลูกเต๋าและตัวหมากท่ีใช้ในการเดินในกระดานโปรเจค 
 

การแข่งขันวิชาการ 
หัวข้อการแข่งขัน  Econ board game “ I’m the boss ” 

 



    กติกาการแข่งขัน 
ทีมท่ีได้นักลงทุนที่เป็นตัว A หรือใกล้ A มากที่สุดจะเป็นคนเริ่มเกมก่อน โดยจะน าตัวหมากไปวางไว้ที่โปรเจคไหนก็ได้
และเลือกว่าจะลงทุนที่โปรเจคนั้นหรือจะทอยลูกเต๋าเพ่ือเลือกโปรเจคใหม่ กรณีที่เลือกทอยใหม่ให้ทอยลูกเต๋าและเดิน
หมากตามจ านวนที่ทอยได้ เมื่อตกที่โปรเจคไหนให้ทีมท่ีเป็นคนเดินหมากเลือกว่าจะผ่านหรือจะดลีโปรเจค ถ้าเลือกผ่าน
จะต้องสุ่มหยิบการ์ดอ านาจขึ้นมา ๓ ใบและเก็บไว้และให้ทีมอ่ืนทอยลูกเต๋าเลือกโปรเจคต่อ แต่ถ้าเลือกที่จะดีลโปรเจค
ทีมท่ีเป็นคนเดินหมากจะเป็นบอสและให้ดูในโปรเจคท่ีหมากตกอยู่ว่ามีนักลงทุนตัวไหนบ้าง และให้เริ่มการดีลโดยการ
ดีลจะเป็นการเจรจาของแต่ละทีมที่มีตัวนักลงทุนที่ก าหนดไว้ในโปรเจคนั้น หากดลีไม่ลงตัวจะมีการใช้การ์ดอ านาจ
เพ่ือให้ตนได้ผลประโยชน์สูงสุดจนกว่าจะดีลกันได้และเมื่อดีลได้แล้วจะแบ่งเงินตามที่ดีลไว้ให้ทีมท่ีมีตัวนักลงทุนในโปร 
เจคนั้น และใช้การ์ดดีลปิดโปรเจคนั้นไว้ถือว่าโปรเจคนั้นส าเร็จ และทอยลูกเต๋าเดินหมากใหม่เพ่ือเลือกโปรเจคและเริ่ม
ดีลใหม่วนไปเรื่อย ๆ จนมาถึงโปรเจคท่ี ๑๐ เมื่อโปรเจคท่ี ๑๐ ถูกปิดจะมีเลขต่าง ๆ ของลูกเต๋าแสดงอยู่ในการ์ดดีลให้
ทอยลูกเต๋าอีกครั้งถ้าหน้าลูกเต๋าที่ทอยตรงกับหน้าลูกเต๋าท่ีแสดงอยู่ในการ์ดดีลจะถอืว่าจบเกม แต่ถ้าไม่ตรงให้เล่นต่อจน
สามารถปิดโปรเจคท่ี ๑๑ ได ้และน าการ์ดดีลโปรเจคท่ี ๑๑ มาปิดการ์ดดลีก็จะมีหน้าลูกเต๋าบอกเหมือนโปรเจคที่ ๑๐ 
ให้ทอยลูกเต๋าเหมือนกันถ้าตรงก็ถือว่าจบเกมแต่ถ้าไม่ตรงให้เล่นต่อ เล่นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงโปรเจคท่ี ๑๕ ผู้เล่นทีมที่
มีเงินเยอะสุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศ 
   กฎอ่ืน ๆ 

- เงินในเกมนี้ได้รับมาแล้วไม่สามารถน ามาใช้อะไรต่อได้ น ามาใช้ได้แค่นับเป็นแต้มตอนท้ายเกมเท่านั้น 
- บอสสามารถยกเลิกหรือกลับค าพูดได้ตลอด เพราะเป็นคนที่มีสิทธิแบ่งเงินในตอนที่ท าธุรกิจส าเร็จ แต่การ

โกหก หรือข้ีโกงก็มีต้นทุนของมัน เพราะอาจจะไม่มีคนร่วมท างานกับคุณในภายหลัง 
- ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขนาดไหน มีคอนเน็คชั่นที่ดีขนาดไหน แต่สุดท้ายผู้ที่จะชนะเกมคือทีมที่มีเงิน

มากที่สุดเท่านั้น นี่คือเป้าหมายของเกมนี้ ดังนั้นเกมนี้จะไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร แต่จะเปลี่ยนกลยุทธสู้กัน
ตามสถานการณ์เพ่ือสร้างข้อต่อรองให้ตัวเองมีเงินมากเป็นที่หนึ่ง หรือไม่ก็ช่วยกันขัดขวางคนที่มีเงินเยอะที่สุด 

- เกมนี้จะจบก็ต่อเมื่อดีลธุรกิจเริ่มปิดหมด หรือไม่ก็จับได้การ์ดทอยลูกเต๋าให้ได้เลขที่ก าหนดไว้เพ่ือจบเกม 
- การ์ดในมือจะเก็บได้แค่ ๑๒ ใบเท่านั้นหากเกินก็ต้องเลือกท้ิงไป 
- หลังจากตัดสินใจเริ่มท าธุรกิจผู้ที่เริ่มจะได้เป็นบอส ก็เลือกหาผู้ที่จะมาเป็นหุ้นส่วน หรือตัดสินใจท าคนเดียวก็

ได้ หากมีการ์ดบุคคลครบตามที่เกมก าหนด และไม่มีใครขัดขวางก็จะได้เงินไป 
 

หมายเหตุ : 
-ในกรณีที่มีผู้สมัครจ านวนน้อยกว่า ๓ ทีม จะไม่จัดการแข่งขัน (เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีผู้
แข่งขันมาน้อย) 
-ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน ๔ ทีม จะแข่งขันกันเพียง ๑ บอร์ดเกม ซึ่งในกรณีนี้จะแข่งเพียง ๑ รอบ 
-ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเกินกว่า ๔ ทีม จะแข่งขันกัน ๒ บอร์ดเกม โดยที่จะแข่งหาผู้ชนะอันดับ๑ และ๒ 
ของทั้ง ๒ บอร์ดเกม มาแข่งกันอีกรอบเพ่ือหาผู้ชนะ ซึ่งในกรณีนี้จะแข่งด้วยกัน ๒ รอบ 
-ส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ตกรอบจะมีกิจกรรมรองรับจนกว่าการแข่งขันจะจบ  

๘. อุปกรณ์ที่กรรมการจะเตรียมให้ 
   -เตรียมให้ในวันแข่งขันทั้งหมด 

-จะจัดเตรียมสถานที่และเว้นระยะห่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด Covid-๑๙ 
 

๙. ก าหนดการวันแข่งขัน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน ณ ห้อง ๑๘๐๐๑ อาคาร ๑๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิด ณ ห้อง ๑๘๐๐๑ อาคาร ๑๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 



๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. อธิบายกติกาการแข่งขัน 
๐๙.๕๐ - ๑๐.๕๐ น. แข่งขันรอบที่ 1  
๑๐.๕๐ - ๑๑.๐๕ น.  พักเบรก 
๑๑.๐๕ – ๑๒.๐๕ น. แข่งขันรอบที่ 2 (ชิงชนะเลิศ) 
๑๒.๐๕ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(ฝ่ายการจัดการแข่งขันเตรียมให้) 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เยี่ยมชมเปิดบ้านคณะวิชาทั้ง ๕ คณะ 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล ณ อาคาร๑๓ พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  

๑๐. รางวัลการแข่งขัน  
 ชนะเลิศ    เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน  ได้ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน 
 อาจารย์ผู้ควบคุม   ได้ประกาศนียบัตรควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

*จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมาและอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและการใช้
ชีวิตแบบ New normal  ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะพยายามเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละประเภท
ให้มากที่สุดเท่าท่ีท าได้ รวมถึงการจัดการมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงอย่างเต็มที่ ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน
ขอเรียนแจ้งดังนี้ 

1.ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากวัดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ไม่อนุญาต
ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 

2.ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการแข่งขัน 

3. บางประเภทการแข่งขัน หากได้จ านวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันที่ไม่เพียงพอหรือไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ทางฝ่ายจัดก าหนดไว้ได้ จะขอยกเลิกการจัดการแข่งขันในรายการนั้น ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่ email : oasbrj@src.ku.ac.th 

ผู้ประสานงานการส่งเข้าแข่งขัน : นายบุเรงนอง จักรมุณี โทร. ๐๘๖-๘๒๓-๔๓๙๙ 

ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : นางสาวภัคจีรา บุญชิต  โทร. ๐๙๘-๗๗๘-๘๑๕๔  

อาจารย์ผู้ควบคุมการแข่งขันและชี้ขาด  อาจารย์กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์ 

mailto:oasbrj@src.ku.ac.th

