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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2564 
การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2021” 

ระเบียบการแข่งขัน 
การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2021” 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้างเวทีในการแสดงศักยภาพของนิสิต/นักศึกษาในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการ
บัญชี  
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางด้านการบัญชี  
 1.3 เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้มีการนำความรู้มาใช้ในการแข่งขันทักษะ  
 1.4 เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบัน 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน 
 - นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ เข้าแข่งขันเป็นทีม 
สถาบันการศึกษาละไม่เกิน 2 ทีม ๆ ละ 3 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน/ทีม    
   

3. ขอบเขตเนื้อหา 
         ข้อสอบการแข่งขันครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 
 3.1 การบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร (Cost Accounting and Managerial Accounting) 20% 
 3.2 การสอบบัญชี (Auditing)        20% 
 3.3 การภาษีอากร (Taxation)        15% 
 3.4 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)   15% 
 3.5 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics)      15% 
          3.6 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)      15% 
 

4. วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน 
ระยะที่ 1 การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทักษะทางการบัญชีตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ระยะที่ 2 การแข่งขันทักษะทางบัญชี “BRU Accounting Challenge 2021” ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า  

ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
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วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564    
        เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  สอบแข่งขันทักษะทางการบัญชี (ปรนัย 100 ข้อ) 
        เวลา 13.00 น. - 14.30 น.  คณะกรรมการตรวจข้อสอบดำเนินการตรวจข้อสอบ  
        เวลา 15.30 น. - 16.30 น.  ประกาศผลการแข่งขัน และมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันให้กับ                
                                          สถาบันการศึกษาท่ีส่งนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทุกสถาบันการศึกษา 
 
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564     
        เวลา 17.30 น.                พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 
                                          ณ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
 
5. ข้อปฏิบัติในการสอบแข่งขัน 
 5.1 ผู้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต้นสังกัด 
 5.2 ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องนำเครื่องคิดเลข (แบบพ้ืนฐาน) มาเองเพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
 5.3 การสอบแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาการสอบแข่งขัน 30 นาที  
และต้องแสดงบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา 
 5.4 ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันยืมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันทุกชนิดในขณะทำการแข่งขัน 
 5.5 ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันกระทำการใด ๆ ทีเ่ป็นการส่อเจตนาทุจริต 
 5.6 ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เข้าไปในห้องสอบแข่งขัน 
 

6. รูปแบบการแข่งขัน 
รอบ ข้อสอบ หมายเหตุ 

 (สอบเป็นรายบุคคล) ปรนัย 100 ข้อ 
(จำนวน 6 วิชา) 

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำข้อสอบเป็นรายบุคคล ใน
กระดาษคำตอบที่กำหนด โดยใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง  
2. กรรมตรวจข้อสอบเป็นตัวแทนอาจารย์จาก
สถาบันการศึกษาที่ส่งนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน
สถาบันการศึกษาละ 1 คน  
3. นำผลสอบของแต่ละคนภายในทีมมารวมกันและพิจารณา
คัดเลือกทีมท่ีมีผลการสอบรวมกันสูงที่สุด 3 อันดับ เพ่ือ
ประกาศผลการแข่งขัน 

 

หมายเหตุ : การแข่งขันคณะผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้รวบรวมคะแนน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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7. หลักฐานและวิธีการสมัคร 
1. ส่งใบสมัครเข้าแข่งขันที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fms.bru.ac.th  

และใบสมัครต้องระบุรายชื่อของนิสิต/นักศึกษาในทีมทั้งหมด และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร
เข้าแข่งขัน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 แผ่น 

2. วิธีการสมัคร  
2.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ไดท้ีส่าขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 13) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขท่ี 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
2.2 ส่งทางโทรสาร 044 - 621204  
2.3 ส่งทาง E-mail : mon-noi@hotmail.com, pakamat.bs@bru.ac.th 
 

 

8. กำหนดการแข่งขัน 
วันพุธที ่6 มกราคม พ.ศ. 2564  
            สถานที่สอบแข่งขัน ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
(อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน และรับป้ายชื่อ 
  08.00 น. - 08.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
  09.00 น. - 12.00 น. เริ่มทำการสอบ (ปรนัย 100 ข้อ) 
  12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหาร/น้ำดื่มแก่อาจารย์ 

ผู้ควบคุมทีม และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน) 
                     13.00 น. - 15.30 น.     คณะกรรมการตรวจข้อสอบดำเนินการตรวจข้อสอบ  
                     15.30 น. - 16.30 น.     ประกาศผลการแข่งขัน และมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันให้กับ                
                                                   สถาบันการศึกษาที่ส่งนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทุก 
                                                   สถาบันการศึกษา 
 
วันเสารท์ี่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564     
                    17.30 น.                    พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 
                                                   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
 

9. รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ            - โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  - โล่มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัย์ เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  - เงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร   
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10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ 
      อาจารย์ผกามาศ บุตรสาลี        โทร. 095 - 6097614 
      สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ     โทร. 044 - 611221 ต่อ 5700 
               E-mail : mon-noi@hotmail.com, pakamat.bs@bru.ac.th 



 

 

 
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2564 
การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2021” 

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

******************************************************************************** 
 

ชื่อสถาบันการศึกษา..........................................................................................จังหวัด................................................... 

ทีมที่ 1  1. ชื่อ - สกุล......................................................................................................................... .............. 
  2. ชื่อ - สกุล......................................................................................................................... .............. 
  3.. ชื่อ - สกุล............................................................................................ ........................................... 

อาจารย์ผู้ควบคุม คือ ..............................................................................................โทรศัพท์.......................... ................. 

ทีมที่ 2  1. ชื่อ - สกุล......................................................................................................................... .............. 
  2. ชื่อ - สกุล................................................................................................... .................................... 
  3. ชื่อ - สกุล......................................................................................................................... .............. 

อาจารย์ผู้ควบคุม คือ ..............................................................................................โทรศัพท์.......................... ................. 
 

ตัวแทนอาจารย์เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ท่าน 
ชื่อ - สกุล .....................................................................................โทรศัพท์........................... ................. 
 

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบชื่อ - นามสกุลของนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมให้ถูกต้องชัดเจน เพ่ือการจัดทำ 
เกียรติบัตร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โทรสาร 044 - 621204 
หรือส่งเข้า e-mail : mon-noi@hotmail.com, pakamat.bs@bru.ac.th 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 อาจารย์ผกามาศ  บุตรสาลี  โทร 095 - 6097614 
 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โทร 044 - 611221 ต่อ 5700 

 


