
 

ระเบียบการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3  

ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

....................................................................................................................  

1. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีบัญชี 

    ได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้เน้นทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทักษะความสัมพันธ์ 

    ระหว่างบุคคล และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

  2. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความตื่นตัว และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่ง 

    คุณภาพผ่านการแข่งขันด้านวิชาชีพบัญชี 

  3. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าความรู้ไปใช้ 

    ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีในระดับประเทศที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

  4. เพ่ือสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน อันจะน าไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษา

เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพบัญชีอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. คุณสมบัติ 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 1. ระดับอุดมศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ 

 2. ระดับอาชีวศึกษา: นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 

หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทั่วประเทศ 

 3. สามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้สถาบันการศึกษาละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน ต่อระดับการศึกษา 

และสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้ทั้ง 2 ระดับการศึกษา 

3. ขอบเขตเนื้อหาระดับอุดมศึกษา  ข้อสอบการแข่งขันครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 

1. การบัญชีการเงิน       25 % 

(ครอบคลุมเนื้อหา การบัญชีชั้นต้น, การบัญชีชั้นกลาง 1,2 , การบัญชีชั้นสูง 1,2)     

2. การบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร    25 %  



3. การสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี   25 % 

4. การบัญชีภาษีอากร      15 % 

5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     10 % 

 

 

 

 

 

4. ขอบเขตเนื้อหาระดับอาชีวศึกษา  ข้อสอบการแข่งขันครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 

1. การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 2  20 % 

2. การบัญชีชั้นสูง 1   20 % 

3. การบัญชีต้นทุน 1 และ 2  20 % 

4. การภาษีอากร   20 % 

5. การสอบบัญชี   20 % 

 

5. วัน เวลา และสถานที่  

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3  อาคารมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

6. การรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 

สถาบันการศึกษาสามารถสมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

www.bus.rmutp.ac.th หรือ Scan QR Code  และส่งหลักฐานการสมัครมาท่ี 

acc.rpbs@rmutp.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นิพล  แก่นโกมล 095-365-0035 

อาจารย์ธนกร  ชุ้นตระกูล   095-149-3626   

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมโปรดแจ้งภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 

2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ด าเนินการ

จัดเตรียมประกาศยนียบัตรให้ถูกต้อง 

 

7. ก าหนดการแข่งขัน 

07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน  

http://www.bus.rmutp.ac.th/


08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 

09.00 - 12.00 น.  การแข่งขันรอบสะสมคะแนน 

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 (บริการอาหารส าหรับอาจารย์และผู้เข้าร่วมแข่งขัน) 

13.30 - 15.30 น. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา 

16.00 - 16.30 น. พิธีประกาศผลรางวัล   

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

8. เกณฑ์การพิจารณาในการตดัสินผลการแข่งขัน 

ระดับอุดมศึกษา 

1. การแข่งขันรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาเรียงล าดับคะแนนในรอบคัดเลือก ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 

10 อันดับแรก จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 

2. การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คะแนนจากรอบคัดเลือกจะถูกน ามารวมกับรอบชิงชนะเลิศ 

3. ในการแข่งขันทุกรอบคณะกรรมการด าเนินงานจะเป็นผู้รวบรวมคะแนน และการตัดสินของคณะกรรมการ

ถือเป็นที่สิ้นสุด 

          ระดับอาชีวศึกษา  

1. การแข่งขนัจะมีเพียงรอบเดียว ทีมที่ท าคะแนนสูงสุด ถือเป็นผู้ชนะ  

2. ในการแข่งขันทุกรอบคณะกรรมการด าเนินงานจะเป็นผู้รวบรวมคะแนน และการตัดสินของคณะกรรมการ

ถือเป็นที่สิ้นสุด 

3. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันท าคะแนนได้สูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 ทีม  ทีมดังกล่าวจะต้องท าการแข่งขันเพ่ือหาผู้

ชนะในแต่ละล าดับ 

 

9. รูปแบบการแข่งขัน 

ระดับอาชีวศึกษา 

1. ท าการแข่งขัน ณ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ  

2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 60 ข้อ 60 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ระดับอาชีวศึกษา มี 4 ตัวเลือก     

ให้เวลาในการท า 2 ชั่วโมง 



3. เมื่อหมดเวลาในการท าข้อสอบให้วางกระดาษค าตอบและข้อสอบไว้ที่โต๊ะสอบ เจ้าหน้าที่จะเป็น

ผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อสอบด้วยตนเอง 

4. ประกาศผลการแข่งขนั ณ ห้องประชุมมงคลอาภาชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 

5. ทีมท าคะแนนได้สูงสุดถือเป็นผู้ชนะ 

  ระดับอุดมศึกษา  แบ่งเป็น 2 รอบ 

  รอบคัดเลือก 

1. ท าการแข่งขัน ณ อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ 

2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 60 ข้อ 60 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน มี 5 ตัวเลือกให้เวลาในการท า       

2 ชั่วโมง 

3. เมื่อหมดเวลาในการท าข้อสอบให้วางกระดาษค าตอบและข้อสอบไว้ที่โต๊ะสอบ เจ้าหน้าที่จะเป็น

ผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อสอบด้วยตนเอง 

4. ประกาศคะแนนสูงสุด 10 ล าดับแรก ณ ห้องประชุมมงคลอาภาชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  

 

 

 

 

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ 

1. ท าการแข่งขันโดยการยกป้ายแสดงค าตอบ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา 

2.  ข้อสอบเป็นแบบปรนัยมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  คณะกรรมการด าเนินการสอบจะแสดงค าถาม 

ที่จอภาพโดยให้เวลา ข้อละ 1.30 นาท ีเมื่อหมดเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามโดยการยกป้ายแสดง

ค าตอบ 

3.  ข้อสอบแบบอัตนัย 3 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน คณะกรรมการด าเนินการสอบจะแจกซองค าถามเมื่อหมดเวลา

ผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามโดยการน าค าตอบใส่ซองให้กับคณะกรรมการประจ าโต๊ะสอบ 

4. ทีมใดท าคะแนนได้สูงสุด 3 ล าดับแรก โดยคิดคะแนนจากรอบคัดเลือกรวมกับรอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นผู้ชนะ  

 10. รางวัลการแข่งขัน 

  ระดับอาชีวศึกษา 

 รางวัลชนะเลิศ :   ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา   8,000  บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :   ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา   3,000  บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :   ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา   2,000  บาท 

 ทีมท่ีได้รับคะแนนไมต่่ ากว่า 80 % รางวัลเหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร 



 ทีมท่ีได้รับคะแนนไมต่่ ากว่า 70 % รางวัลเหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร 

 ทีมท่ีได้รับคะแนนไมต่่ ากว่า 60 % รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร 

 ระดับอุดมศึกษา 

 รางวัลชนะเลิศ :   ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา     10,000  บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :  ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา  5,000  บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :   ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา  3,000  บาท 

 รางวัลชมเชย :   ประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา   1,000  บาท 

 

11. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 

1. ทีมผู้เข้าแข่งขันประกอบไปด้วยนักศึกษาทีมละจ านวน 2 คน จะต้องแสดงบัตรนักศึกษาเพ่ือรายงานตัวต่อ

คณะกรรมการ ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของสถาบัน 

3. ในขณะท าการแข่งขัน ห้ามผู้เข้าแข่งขันยืมอุปกรณ์จากผู้อ่ืน 

4. อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแบบพื้นฐาน 

5. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้ามาในห้องแข่งขัน 

6. ห้ามผู้แข่งขันกระท าการใด ที่ส่อเจตนาทุจริต 

 

***หมายเหตุ :  รอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องเขียน และเครื่องคิดเลขที่

ใช้ในการสอบแข่งขันไว้เรียบร้อยแล้ว 

 


