
 
 

ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

   

                                                               22  มกราคม   ๒๕60 
 

เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียน/ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษท่ี 21  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน/วิทยาลัย......................................................... ..................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ก าหนดการ 
2. รายละเอียดการแข่งขันและใบสมัครร่วมกิจกรรม  

 

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร เขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งหมด      
9 สาขาวิชา ทั้งทางด้านสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี ตลอดจน
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ขบวนการประชาสังคมกับการลดความยากจนและความเหลือมล้ า  
 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญ
โรงเรียน/ วิทยาลัยของท่าน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๑-๓ 
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21  ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตอบกลับทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๕๗9 8087 หรือ 
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180 
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่งนักเรียน/ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                    (รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
โทร ๐ ๕๕๗๒ ๑๘๗๘   
โทรสาร ๐ ๕๕๗9 8087 
เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th 

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180
https://huso.kpru.ac.th/


 
ก ำหนดกำรกิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในศตวรรษที่ 21  

วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 
ณ  อำคำรใหม่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

.............................................................................. 
 
วันพุธที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 

ภาคเช้า 

08.00 - 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 กล่าวเปิดโดย... รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 กล่าวรายงานโดย... ผูช้่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด   

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

09.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ฯ
12.00 - 13.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมในภาคเช้า 

ภาคบ่าย 

13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

15.00 น.-16.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรมในภาคบ่าย 

 
หมายเหตุ    
 ก าหนดเวลาสถานที่และกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดกิจกรรมตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา ๐9.๐๐ – ๑1.๐๐ น.   

ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิสาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
...................................... 

 
1. รูปแบบการแข่งขัน 

๑) รับสมัครจ ำนวน 12 ทีม โดยสถำนศึกษำ มีสิทธิส่งผู้เข้ำแข่งขันได้ มำกกว่ำ 1 ทีมแบ่งเป็นทีมละ 
2 คน โดยส่งใบตอบรับกำรสมัครเข้ำร่วมแข่งขันตอบปัญหำ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

2) ค ำถำมในกำรแข่งขันเป็นค ำถำมปรนัยจ ำนวน 40 ข้อ โดยมีเนื้อหำดังนี้ 
- พ้ืนฐำนทำงภูมิศำสตร์ (Geography)      จ ำนวน 10 ข้อ 
- พ้ืนฐำนทำงภูมิสำรสนเทศ (Geoinformatics)     จ ำนวน 10 ข้อ 
- พ้ืนฐำนทำงกำรรับรู้จำกระยะไกล (Remote Sensing)    จ ำนวน 10 ข้อ 
- พ้ืนฐำนทำงระบบพิกัดและต ำแหน่งบนพื้นโลก (Global Position System) จ ำนวน 10 ข้อ 

 
2. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหา 

- รำงวัลชนะเลิศ   ทุนกำรศึกษำ 1,2๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร     
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         ทุนกำรศึกษำ    8๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         ทุนกำรศึกษำ    6๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
ตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา ๐9.๐๐ – ๑1.๐๐ น. 
ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิสาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
โรงเรียน/สถำบัน.............................................................................................................. ................... 
ที่อยู่.................................................................................................................................... ................. 
โทรศัพท์...................................................................โทรสำร (Fax)...................................................... 
 

 1. ชื่อ-นำมสกุล......................................................................มัธยมศึกษำปีที่.............................  
 2. ชื่อ-นำมสกุล...................................................................... มัธยมศึกษำปีที่.............. ............... 

 
ชื่ออำจำรย์ผู้ควบคุม 
 ชื่อ-สกุล..................................................... โทรศัพท์มือถือ…………………………………………. 
 E-mail……………………………..………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
(.................................................................) 

ผู้สมัคร 
 

**ส่งใบตอบรับสมัครกำรแข่งขัน ภำยในวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ 2561 ที่โทรสำร 055-706518 หรอืที่ 
 E-mail : ............................................. สอบถำมข้อมูลได้ที่.................................................  
เบอร์โทรศัพท์ ........................................... 
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180

