ที่ ศธ ๐๕๓๖/ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อ. เมือง จ. กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
22 มกราคม ๒๕60

เรื่อง

ขอเชิญส่งนักเรียน/ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน/วิทยาลัย..............................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการ
2. รายละเอียดการแข่งขันและใบสมัครร่วมกิจกรรม
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร เขตพื้นที่ใกล้เคียงกับ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งหมด
9 สาขาวิชา ทั้งทางด้านสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี ตลอดจน
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ขบวนการประชาสังคมกับการลดความยากจนและความเหลือมล้า
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น กิ จ กรรมเป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิภ าพ จึ งขอเชิ ญ
โรงเรียน/ วิทยาลัยของท่าน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๑-๓
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตอบกลับทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๕๗9 8087 หรือ
สามารถสมั ค รเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมทางออนไลน์ ได้ ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งนักเรียน/ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร ๐ ๕๕๗๒ ๑๘๗๘
โทรสาร ๐ ๕๕๗9 8087
เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th

กำหนดกำรกิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในศตวรรษที่ 21
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561
ณ อำคำรใหม่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
..............................................................................
วันพุธที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561
ภาคเช้า
08.00 - 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กล่าวเปิดโดย... รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กล่าวรายงานโดย... ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด
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
กาหนดเวลาสถานที่และกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 25๖1 ณ ห้อง 38501 ชั้น 5 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. กาหนดการแข่งขันตอบปัญหา
เวลา ๐9.0๐ – ๐๙.3๐ น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน
เวลา ๐๙.3๐ – ๑2.0๐ น. ดาเนินการแข่งขันตอบปัญหารอบแรก
เวลา 12.00 – 12.30 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบแรก
เวลา 13.00 – 15.00 น. ดาเนินการแข่งขันตอบปัญหารอบสอง
เวลา ๑6.๐๐ – ๑7.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหา
2. กรอบคาถามที่ใช้ในการจัดการแข่งขันตอบปัญหา มีดังนี้
ด้านการเมืองการปกครองและระบบบริหารราชการไทย (รอบที่1 และรอบที่ 2) ประกอบด้วย
1. การปฏิรูประบบราชการไทย
2. ประวัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 20
3. การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์
4. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3. การแข่งขันตอบปัญหาแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
รอบที่ ๑ รอบการแข่งขันแบบพบกันทุกทีม เพื่อคัดให้เหลือ 5 ทีม
รอบที่ 2 รอบการแข่งขันชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย
4. กติกาการแข่งขันตอบปัญหา
๑) สถานศึกษา มีสิทธิส่งผู้เข้าแข่งขันได้ สถานศึกษาละ ๑ ทีมๆ ละ ๓ คน โดยส่งใบตอบรับการ
สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ๕ กุมภาพันธ์ 2561
๒) สถานศึกษาที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา จะต้องมาลงทะเบียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน
ตอบปัญหาฯ ที่ห้อง 38501 ชั้น 5 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) ภายในเวลา
๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหากมาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วม
การแข่งขันทันที
๓) กรอบคาถามที่ใช้ในการจัดการแข่งขันตอบปัญหา มีดังนี้
ด้านการเมืองการปกครองไทยและระบบบริหารราชการไทย (รอบที่1 และรอบที่ 2)
ประกอบด้วย
(1) การปฏิรูประบบราชการไทย
(2) ประวัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 20

(3) การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์
(4) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 จานวน 60 ข้อ (ปรนัย)
รอบที่ 2 จานวน 15 ข้อ (ปรนัย)
4) การแข่งขันตอบปัญหาแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
รอบที่ ๑ รอบการแข่งขันแบบพบกันทุกทีม เพื่อคัดให้เหลือ 5 ทีม
รอบที่ 2 รอบการแข่งขันชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย
กรณีที่รอบที่ ๑ ของการแข่งขันกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ทาให้มีทีมที่เข้ารอบที่ ๒ เกินกว่า 5 ทีม
ให้คณะกรรมการใช้คาถามสารองในการตัดสินจนกว่าจะได้ทีมที่เข้ารอบที่ ๒ ครบจานวน 5 ทีม และกรณี
ที่มีทีมเข้ารอบที่ ๒ ไม่ครบ 5 ที ม ให้ คณะกรรมการใช้คาถามส ารองในการแข่งขันจนกว่าจะได้ที มที่
เข้ารอบที่ ๒ ครบจานวน 5 ทีม
5) การดาเนินการแข่งขันตอบปัญหา รอบที่ 1 คณะกรรมการจะแจกข้อสอบและกระดาษคาตอบ
ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 1 ชุด และรอบที่ 2 แต่ละคาถามกรรมการจะอ่าน ๒ ครั้ง โดยกรรมการจะเริ่ม
จับเวลาเมื่ออ่านคาถามจบครั้งแรก ซึ่งแต่ละคาถามกรรมการจะให้เวลาในการตอบปัญหา ๑ นาที
6) การตอบค าถามให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เขี ย นค าตอบที่ ชั ด เจนในกระดาษค าตอบที่ ท าง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดไว้ให้เท่านั้น
7) ห้ามผู้เข้าร่วมการแข่งขันนาหรือพกพาอุปกรณ์การสื่ อสารอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิดเข้าห้องจัดการ
แข่งขัน
5. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลชมเชย 2 รางวัล

ทุนการศึกษา 3,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 2,0๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 1,5๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ใบสมัคร
การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2560
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 25๖1 ณ ห้อง 38501 ชั้น 5 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียน/สถาบัน......................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................................................โทรสาร (Fax)............................................
ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย
1. ชื่อ-นามสกุล......................................................................มัธยมศึกษาปีที่.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...................................................................... มัธยมศึกษาปีที่.............................
3. ชื่อ-นามสกุล...................................................................... มัธยมศึกษาปีที่.............................
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม
ชื่อ-สกุล..................................................... โทรศัพท์มือถือ………………………………………….
E-mail……………………………..…………………………………………
ลงชื่อ.........................................................
(.................................................................)
ผู้สมัคร
**ส่งใบตอบรับสมัครการแข่งขัน ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2561 ที่โทรสาร 055-706518 หรือ
ที่ E-mail : russadagon@gmail.com สอบถามข้อมูลได้ที่ดร.รัษฎากร วินิจกุล
เบอร์โทรศัพท์ ๐81-915-0501 หรือ 091-837-5349
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180

