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โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา
“BRU Academic Challenge 2021”
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดาเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึ กษาจึงจาเป็นต้องสร้างเด็กรุ่น
ใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กรุ่ น ใหม่มี ความเป็ น เลิ ศทางวิ ช าการ วิช าชีพ ในการเตรีย มพร้ อ มให้ นัก ศึ ก ษาเป็น กาลั ง ส าคั ญในการ
ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุนทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะมีการแข่งขันทางการ
ใช้ กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความแตกต่าง และจูงใจลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และสืบ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กาหนดจัดกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และงาน
มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้นเพื่อการจัดการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีขีด
ความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ตระหนักเห็นความสาคัญ
ของการพัฒนา ทักษะทางด้านกลยุทธ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถช่วย
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นสาขาวิชาการการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงจัด โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา “BRU
Academic Challenge 2021”เพื่อให้นักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจได้มี ได้มีโอกาสฝึกทักษะ และมีแนวคิด
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพและการดาเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของนักศึกษานักศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ

กลุม่ เป้าหมายและคุณสมบัติ
1. นิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการการจัดการ/บริหารธุรกิจ
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด หรือหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทีมละ 3 คน (ไม่จาเป็นต้องเป็นคณะหรือสาขาวิชาเดียวกัน)
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2. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาทีม อาจารย์ที่ปรึกษาท่านหนึ่ง สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่งทีม
3 แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันไม่เกินสถาบันละ 2 ทีม
หมายเหตุ รับจานวนจากัดเพียง 20 ทีม
ลักษณะกิจกรรมและโครงการ
รอบที่ 1 รอบการคัดเลือก (การตอบคาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก)
ลักษณะการแข่งขัน
1.1 การแข่งขันการตอบคาถามทางบริหารธุรกิจเป็นทีม ลักษณะคาถามเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก
เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 ทีมสุดท้าย
1.2 เนื้อหาครอบคลุมความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบริหารธุรกิจ/การจัดการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การประกอบการ การตลาด การบัญชีและการเงิน จานวน 20 ข้อ
ซึง่ แต่ละข้อมีระดับคะแนนแตกต่างกันดังนี้
(1) ระดับพื้นฐาน
จานวน 10 ข้อ
ข้อละ 1000 คะแนน
(2) ระดับสูง
จานวน 10 ข้อ
ข้อละ 2000 คะแนน
หมายเหตุ
(1) การแข่งขันรอบคัดเลือกโดยใช้โปรแกรม kahoot ดังนั้นขอให้แต่ละทีมเตรียม โทรศัพท์
(phone) หรือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
(Notebook) ที่รับรองการใช้งานโปรแกรม kahoot ทีมละ 1 เครื่อง
(2) การแข่งขันแต่ละทีมจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจากการลงทะเบียน
(3) ในกรณีที่การแข่งขันรอบคัดเลือกมีทีมที่มีระดับคะแนนที่เท่ากันจะตัดสิน โดยคาถาม
พิเศษซึ่งใช้เกณฑ์ความถูกต้องในคาตอบและความเร็วในการตอบคาถามเป็นเกณฑ์ตัดสิน
1.3 ในการเฉลยคาตอบจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เพิ่มเติม และคาตัดสินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบที่ 2 รอบการตัดสิน
ลักษณะการแข่งขัน (การแสดงทัศนะและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ)
2.1 การแข่งขันตอบปัญหาจากคณะกรรมการ ลักษณะคาถามเป็นปลายเปิดให้แสดงทัศนะทาง
วิชาการด้านบริหารในการประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
2.2 คาถามจะมี 3 ข้อ แต่ละทีมจะได้คาถามทีมละ 1 ข้อซึ่งไม่เหมือนกัน การเลือกคาถามจะใช้
วิธีการโดยให้ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเลือกเป็นลาดับที่ 1 ตามด้วยทีมที่ได้คะแนนเป็นลาดับที่ 2 และลาดับที่ 3
2.3 แต่ละทีมจะต้องตอบคาถามที่ทีมเลือก โดยพิธีกรจะอ่านคาถามโดยการอ่านทวนคาถามสอง
ครั้งเมื่อพิธีกรอ่านคาถามเสร็จทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคาถาม โดยใช้เวลาในการตอบคาถามไม่เกิน 3
นาที และเมื่อตอบคาถามเสร็จคณะกรรมการจานวน 3 ท่านจะทาการซักถาม
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2.5 คณะกรรมการจะแสดงทัศนะต่อการตอบคาถาม และทาการให้คะแนน เมื่อทาการรวม
คะแนนเสร็จจะทาการประกาศผลการแข่งขัน
รางวัลการแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
และเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร
เงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร

คณะกรรมการออกข้อสอบในการแข่งขัน
ผู้ทรงคุณวุฒิทางบริหารธุรกิจจานวน 3 ท่าน
ระยะเวลา สถานที่ และกิจกรรม
ระยะที่ 1 ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 –20 ธันวาคม 2563
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด
2. สาเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทีมผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถติดต่อสมัครแข่งขันได้ที่ :
ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ โทร. 089-8444991 e-mail : jantiraporns@gmail.com
ผศ.ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด โทร. 089-4281177 e-mail : nalinthip.pkk@bru.ac.th
ระยะที่ 2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 15 – 30
ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระยะที่ 3 จั ด แข่ ง ขั น วั น พุ ธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม
สหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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กาหนดการ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา
“BRU Academic Challenge 2021”
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

เวลา

07.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าตอบปัญหาวิชาการ
08.45 น. – 09.00 น. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมเตรียมความพร้อมในการตอบปัญหาวิชาการ
09.00 น. – 10.30 น. การแข่งขันการตอบปัญหารอบคัดเลือก
10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12.15 น. การแข่งขันตอบคาถามรอบชิงชนะเลิศ
12.15 น. – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(บริการอาหาร/น้าดื่มแก่อาจารย์ที่ควบคุมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน)
13.15 น. – 13.30 น. ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม และคณะกรรมการ
ดาเนินงาน เข้าประชุมห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ
โดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมพิธีเปิด
13.30 น. – 14.00 น. พิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระดับอุดมศึกษา “BRU Academic Challenge 2021”
โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
14.00 น. – 15.00 น. ประกาศผล พิธีมอบรางวัล (เฉพาะป้ายรางวัล)

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ใบสมัครโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา
“BRU Academic Challenge 2021”
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1. รายละเอียดทีม
1. ชื่อทีม...................................................................................................................... ..........................................
สถาบัน / มหาวิทยาลัย..........................................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................................................................
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... .....................
สาขาวิชา............................................................คณะ..............................................ชั้นปีที่.........................
2.2 ชื่อ – นามสกุล............................................................................................................................................
สาขาวิชา............................................................คณะ..............................................ชั้นปีที่ .........................
2.3 ชื่อ – นามสกุล...........................................................................................................................................
สาขาวิชา............................................................คณะ..............................................ชั้นปีที่ .........................
3. อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................................ e-mail : …………………………………………………
ลงชื่อ....................................................
(
)
อาจารย์ที่ปรึกษา
หมายเหตุ
1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โทรสาร 044 - 612858 หรือส่งเข้า
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ โทร. 089-8444991 e-mail : jantiraporns@gmail.com
ผศ.ดร. นลินทิพย์ พิมพ์กลัด โทร. 089-4281177 e-mail : nalinthip.pkk@bru.ac.th

