งานเศรษฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ทุกชั้นปี ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันทางวิชาการ
ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1. เรียงความทางวิชาการ
ชื่อหัวข้อ “สภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยภายหลังได้รับวัคซีนโควิด -19” โดยนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ใน
แง่มุม ที่มีผลกระทบต่อภาวะการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือการค้าระหว่างประเทศ หรือตลาดการเงิน หรือ
ผลกระทบในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขของการเขียนเรียงความทางวิชาการมีดังนี้
-

ลงทะเบียน สมัครผ่าน QR code

-

ความยาว 2 หน้า (กระดาษ A4)

-

กำหนดระยะเวลาส่งภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ประกาศผลจากเว็ปไซต์คณะ ในวันจันทร์ที่ 19
เมษายน 2564 และมอบรางวัลทุนการศึกษาในวันงานศศ.วิชาการครั้งที่ 36 ออนไลน์ วันที่ 27 เมษายน
2564

-

มีการนำแนวคิด ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์มหภาคหรือจุลภาค มาประยุก ต์ในการเขียนเรียงความ

-

การพิมพ์ใช้ตัวอักษร Angsana New16 บันทึกในรูป PDF

-

กำหนดชื่อไฟล์ เรียงความ xxxxxxxxxxx (ชื่อ สกุล เลขทะเบียน ผู้สมัคร)

-

การจัดหน้า ขวา 3.5 นิ้ว ซ้าย 3.0 นิ้ว บน 3.5 ล่าง 3.0

-

กำหนดเงื่อนไขการเขียน มีภาพหรือตารางประกอบได้ มีรูปแบบอ้างอิง (Reference) และบรรณานุกรมท้าย
เรียงความ ตามระบบมาตรฐานสากล American Psychological Association (APA) Style 6th ed.

-

ส่งผลงานมาที่กรรมการตรวจคัดเลือก ประเภทที่ 1 ทาง email: sasiwimon_war@utcc.ac.th

ประเภทที่ 2. ออกแบบโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็น New Platform”
เงื่อนไขของการออกแบบโปสเตอร์ มีดังนี้
โปสเตอร์ ขนาด A3 บันทึกไฟล์ .JPG จำนวน 1 ภาพ
แต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุม่ สามารถส่งชิ้นงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
ผลงานที่นำส่งต้องเป็นผลงานที่ผลิตใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานผู้อื่น
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะและเชิญชวนนักศึกษาใหม่เข้าคณะเศรษฐศาสตร์ โดยแสดงให้
เห็นถึงความสำคัญ หรือประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ หรือเส้นทางอาชีพ หรือเรียนเศรษฐศาสตร์หอการค้าดี
อย่างไรและอื่นๆ ตามความคิดสร้างสรรค์
สิ่งที่ต้องปรากฏบนโปสเตอร์ ได้แก่ เนื้อหา คำเชิญชวน สโลแกน โลโก้คณะ QR Code และช่องทางติดต่อ
รวมถึงทุนการศึกษา และข้อมูลสร้างสรรค์ตามความเหมาะสม
การตั้ง ชื่อไฟล์ โปสเตอร์ xxxxxxxxxxx (ชื่อบุคคล/กลุ่ม)
ส่งผลงานมาที่กรรมการตรวจคัดเลือก ประเภทที่ 2 ทาง e mail: supavadee2308@hotmail.com
รางวัลการประกวดแข่งขัน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การรับสมัคร ส่งผลงานและนำเสนอผลงาน
**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564**
**ส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564**
**ประกาศผลการแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภท ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ทางเว็ปไซต์คณะ
https://economics.utcc.ac.th/
**ผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน จะมานำเสนอผลงานผ่านออนไลน์ในวันที่ 27
เมษายน 2564 และผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร**
**ผู้สมัครสามารถส่งผลงานรายบุคคลหรือหมู่คณะได้ไม่เกิน 3 คน ในแต่ละประเภท และสามารถส่งผลงานได้ทุก
ประเภท**

การประกาศผล และการมอบรางวัล
ผู้สมัครแข่งขันชิงทุนการศึกษาทุกประเภทและผู้สนใจเข้าร่วมงานเศรษฐศาสตร์วิชาการ (Online) ในวั น
อังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่าน Email (ตามที่ลงทะเบียน) ด้วย Cisco Webex
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง และผู้เข้าร่วมงาน (เช็คอินวันงาน)
จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง

กำหนดการ
งานเศรษฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

9.00-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.20 น.
10.20-10.30 น.
10.30-11.00 น.

11.00-11.30 น.

11.30

ลงทะเบียน เตรียมความพร้อมเข้าสู่งานเศรษฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 36
Online; Cisco WebEx Event:Number
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานเศรษฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 36
พิธีกรดำเนินรายการ โดย คน.ศศ. ปี 2563
พิธีเปิดงานเศรษฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 36 โดยคณบดี ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานและกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา 2562
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
การแสดงผลงานวิชาการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ : การประกวดธุรกิจค้าขายออนไลน์( E-commerce)
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : การประกวดธุรกิจจำลองระหว่างประเทศ
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน : การประกวดผลงาน Visit Company
ประกาศผล การประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ทุกชั้นปี
- ประเภทที่ 1. เขียนเรียงความทางวิชาการ
- ประเภทที่ 2. ออกแบบโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
ปิดงานเศรษฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 36
จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

