ครั้งที่ 11

ระเบียบการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปี การศึกษา 2562
ระดับอุดมศึกษา (ครัง้ ที่ 7)
*********************************************************************************************************************************************
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวติ ไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
พันธมิตรอื่นๆ จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11 ประจาปี การศึกษา 2562 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ เปิ ด
โอกาสให้เยาวชนทีส่ นใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ มีเวทีในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเอง จึงขอเชิญชวนนิสติ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1-4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทัวประเทศ
่
สม้ครเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
ครัง้ ที่ 7 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท รายละเอียดดังนี้

1. การสมัครแข่งขัน
1. รับสมัคร :
2. สอบแข่งขัน :

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2562
วันอาทิตย์ท่ี 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. วิ ธีการสมัครเข้าแข่งขัน
มหาวิทยาลัยทุกแห่งทัวประเทศ
่
ทุกคณะ สามารถส่งตัวแทนนิสติ นักศึกษาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ทีม (ทีมละ 3 คน) ต่อคณะ
โดยการลงทะเบียนผ่านระบบ ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.set.or.th/phetecon เพื่อเข้าสูเ่ ว็บไซต์โครงการและทาการสมัครเข้าแข่งขันโดยกรอกข้อมูลผูเ้ ข้าแข่งขัน
ลงในระบบลงทะเบียนให้ครบถ้วน
2. พิมพ์ใบยืนยันการสมัครเข้าแข่งขันจากหน้าเว็บไซต์ และให้คณบดี (หรือผูม้ อี านาจ) ลงนามพร้อมประทับตราคณะ
บริเวณทีล่ งนาม และเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
3. นาใบยืนยันการสมัครเข้าแข่งขันตัวจริงมายื่น ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขัน
หมายเหตุ : นิสติ นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องมาในนามตัวแทนของคณะ โดยแต่ละคณะสามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน
5 ทีม เท่ านัน้ ทัง้ นี้ หากเกิด กรณี ท่ีมีทีม นักศึก ษาเข้าแข่งขัน เกิน กว่า ที่ก าหนด ฝ่ ายจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิท ธิใ์ นการตัด สิท ธิ ์
ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันทีส่ มัครมาทีหลัง
ผูส้ มัครต้องตรวจสอบรายละเอียดของผูส้ มัครเข้าแข่งขัน
ได้ที ่ www.set.or.th/phetecon ตามวันทีก่ าหนดดังนี้
 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผูส้ มัครแข่งขัน และผูส้ มัครเข้าร่วมแข่งขัน
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองผ่านหน้ าเว็บไซต์ (กรณี รายชื่อไม่ถกู ต้อง)
 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ เลขที่สอบและห้องสอบ

3. รายละเอียดการแข่งขัน
3.1 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าแข่งขัน
1. เป็ น นิ สติ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญ ญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1-4 ปี การศึกษา 2562 จากมหาวิท ยาลัยทุ ก แห่ ง
ทัวประเทศ
่
2. นิสติ นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องมีสญ
ั ชาติไทย และเป็ นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะ โดยมีคณบดี (หรือผู้มี
อานาจ) ให้การรับรอง

3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา เป็ นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน
โดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษา 1 ท่านดูแลควบคุมทีม ซึง่ ต้องเป็ นอาจารย์ประจาของคณะนัน้ ๆ
2. มหาวิทยาลัยทุกแห่งทัวประเทศสามารถส่
่
งนิสติ นักศึกษาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ทีม ต่อคณะ

4. รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 : รอบคัดเลือกเพชร ให้แต่ละคณะทาการคัดเลือกนิสติ นักศึกษาเพื่อเป็ นตัวแทนคณะและส่งเข้าแข่งขัน
รอบที่ 2 : รอบเจียระไนเพชร นิสติ นักศึกษาทุกคนเข้าแข่งขันทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ในช่วงเช้า
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการทาข้อสอบร่วมกันเป็ นทีม ทีมนักศึกษาทีท่ าคะแนนได้สงู สุด ลาดับที่ 1-10
จะผ่านเข้าสูก่ ารแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)
รอบที่ 3 : รอบเพชรยอดมงกุฎ นักศึกษาต้องแสดงความเป็ นเลิศทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีรปู แบบการแข่งขัน ดังนี้
ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันจะได้รบั โจทย์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ และอุปกรณ์เครื่องเขียน 1 ชุด
แต่ละทีมมีเวลา 50 นาทีในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาจากโจทย์สถานการณ์ทไ่ี ด้รบั และเตรียมการนาเสนอ
แต่ละทีมมีเวลาในการนาเสนอ 10 นาที และตอบคาถามกรรมการ 5 นาที
(โดยสมาชิกทีมทุกคนต้องมีสว่ นร่วมในการนาเสนอ)
หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
์

5. เนื้ อหาหลักสูตรที่ใช้ ในการสอบแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจไทย / เศรษฐกิจโลก

6. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลสาหรับนักศึกษาผูช้ นะเลิศการแข่งขัน มีดงั นี้
รางวัล
จานวน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน

1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง

1 รางวัล

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ

7 รางวัล

-

รายละเอียดรางวัล
เหรียญทองคาแท้หนัก 3 บาท
ทุนการศึกษา 30,000 บาท (คนละ 10,000 บาท)
ถ้วยรางวัล
เกียรติบตั ร
ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(รวมอาจารย์ทป่ี รึกษา 1 ท่าน)
เหรียญเงิน 3 เหรียญ
ทุนการศึกษา 21,000 บาท (คนละ 7,000 บาท)
โล่รางวัลและเกียรติบตั ร
เหรียญทองแดง 3 เหรียญ
ทุนการศึกษา 15,000 บาท (คนละ 5,000 บาท)
โล่รางวัลและเกียรติบตั ร
ทุนการศึกษา 6,000 บาท (คนละ 2,000 บาท)
เกียรติบตั ร

รางวัลชมเชย

15 รางวัล

- ทุนการศึกษา 3,000 บาท (คนละ 1,000 บาท)
- เกียรติบตั ร

หมายเหตุ:
1. มหาวิทยาลัยทีน่ ิสติ นักศึกษาได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้รบั โล่ เงินรางวัล 10,000 บาท
และสือ่ ความรูจ้ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มหาวิทยาลัยทีน่ ิสติ นักศึกษาได้รบั รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินได้รบั โล่ เงินรางวัล 7,000 บาท
และสือ่ ความรูจ้ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. มหาวิทยาลัยที่นิสติ นักศึกษาได้รบั รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดงได้รบั โล่ เงินรางวัล 5,000 บาทและสื่อความรู้
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. อาจารย์ของนักศึกษาทีเ่ ข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ จะได้รบั เกียรติบตั ร และสือ่ ความรูจ้ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. นิสติ นักศึกษาทีเ่ ข้าแข่งขันทุกคนจะได้รบั เหรียญทีร่ ะลึกและเกียรติบตั ร อาจารย์จะได้รบั เกียรติบตั ร

ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ได้ที่ www.set.or.th/phetecon

