ที่ ศธ.๐๕๖๘.๕ /ว.118

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๒๓๐
20 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน...............................................................................................................
สิ่งที่สงมาดวย
1. กําหนดการวันรัฐธรรมนูญและการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร ครั้งที่ 4
2. แบบตอบรับเขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดวยสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดกําหนดจัดโครงการ
วันรัฐธรรมนูญและการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร ครั้งที่ ๔ ใน วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน) เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ
วิชาการผานการบรรยาย อภิปราย และการแขงขันตอบปญหาวิชาการ ซึ่งภายในงานประกอบดวยการปาฐกถา
พิเศษ การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการโดยวิทยาการรับเชิญ การจัดกิจกรรมแขงขันตอบปญหาวิชาการ
ทางดานรัฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การนําเสนอนิทรรศการวันรัฐธรรมนูญไทย และนิทรรศการพระ
ราชกรณียกิจและพระราชดําริพระมหากษัตริยเพื่อปวงชนชาวกาฬสินธุ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้
ในการนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงขอเรียนเชิญ
มายังโรงเรียนของทาน หากประสงคเขารวมกิจกรรมของโครงการ ตามกําหนดวัน เวลา สถานที่ดังกลาว ทั้งนี้
ขอใหโรงเรียนที่ประสงคจะจัดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางดานวิชาการ ใหกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอรมที่แนบมานี้สงกลับมายังสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โทรสาร
หมายเลข ๐ ๔๓๖๐ ๒๐๕๖ หรือจัดสงทาง E-mail ไดที่ punnondesine@hotmail.com ติดตอโดยตรงที่
อาจารยยุทธพงษ เขื่อนแกว เบอรโทรศัพท ๐๘๓ -๐๐๓๖๐๘๖ หรือทางไลน ID.Line punnon9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(วาที่รอยตรีเกริกไกร นรภาร)
รองคณบดี รักษาราชการแทน
คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
โทร ๐-๔๓๖๐๒-๐๕๖ โทรสาร ๐-๔๓๖๐๒-๐๕๖

ดาวน์ โหลด

ใบสมัคร

(โปรดเขียนตัวบรรจงหรือพิมพใหชัดเจน)

รับสมัคร หมดเขต วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ใบสมัครเขารวมการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน)
โดย สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วันที่สมัคร..........................................................
ชื่อ โรงเรียน....................................................................................................................................................
ที่ตั้งโรงเรียน....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่สามารถติดตอ............................................................................................
อีเมลของบุคคลที่ใชในการติดตอ...................................................................................................................
1. มีความประสงคขอสงนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ ในโครงการ
วัน
รัฐธรรมนูญและการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร จํานวน ๒ ทีม ทีมละ ๓ คน ดังรายชื่อ
ดังตอไปนี้
ทีมที่ ๑ ๑.ชื่อ..............................................นามสกุล......................... ...........ชั้นมัธยมศึกษาปที่..........
๒.ชื่อ..............................................นามสกุล...................
.................ชั้นมัธยมศึกษาปที่..........
๓.ชื่อ..............................................นามสกุล.....................
...............ชั้นมัธยมศึกษาปที่..........
ทีมที่ ๒
๑.ชื่อ..............................................นามสกุล...................................ชั้นมัธยมศึกษาปที่..........
๒.ชื่อ..............................................นามสกุล.........................
..........ชั้นมัธยมศึกษาปที่..........
๓.ชื่อ..............................................นามสกุล..........................
.........ชั้นมัธยมศึกษาปที่.........
2. ครูผูควบคุม จํานวน .............คน(ขอใหแจงเฉพาะผูเขารวมกิจกรรมเพื่อการจัดเตรียมงาน)
(………………………………………………………………………………………….....................................…………………….)
3.นักเรียนผูสังเกตการณ (กองเชียร)จํานวน .............คน(ขอใหแจงเฉพาะผูเขารวมกิจกรรมเพื่อ
การจัดเตรียมงาน)
(…………………………………………………………………………………………..............................................…………….)
4. หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถติดตอไดสะดวก........................................................
ขอรับรองวา ขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ และผูสมัครไดทราบกติกาการแขงขัน
ครั้งนี้แลว และยินดีปฏิบัติตามกติกาดังกลาวโดยเครงครัด
ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง.......................................................................

***หมายเหตุ***
๑.สงใบตอบรับพรอมสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ไดที่ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
ทางไปรษณีย
สงถึง สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เลขที่ ๑๓ ม.๑๔
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ
๔๖๒๓๐
หรือทาง E-mail: punnondesine@hotmail.com
หรือทาง ID Line punnon9
หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๔๓๖๐ ๒๐๕๖ (เฉพาะเวลาทางการ)
กรุณาโทรแจงเบอร ๐๘ ๓๐๐๓ ๖๐๘๖ (อาจารยยุทธพงษ เขื่อนแกว) เมื่อทําการสงใบตอบรับแลว
๒.ในเวลาแขงขันกรุณาใหนักเรียนที่เขารวมแขงขันนําสําเนาบัตรประตัวประชาชนติดตัวมาดวย
ทานละ ๑ ฉบับ เพื่อใชเปนหลักฐานในการรับรางวัล
๓.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวนโหลดใบสมัครได ที่ www.psl.ksu.ac.th หรือ
www.new.ksu.ac.th
๔.โปรดสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
๕.ครูผูควบคุมทีม และนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน และนักเรียนผูสังเกตการณทาง
คณะกรรมการมีอาหารวางและเครื่องดื่มไวบริการ
*** ปล.ผูเขารวมโครงการทุกทานจะไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร
จัดโดย สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕60
ณ หอประชุมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน)
*************************************************
๑)คุณสมบัติผูสมัครเขารวมแขงขัน
๑.ผูสมัครเขารวมแขงขันเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.สามารถสงทีมการเขารวมแขงขันไดโรงเรียนละ ๒ ทีม ทีมละ ๓ คนโดยผูเขารวมการแขงขัน
ตองเปนนักเรียน ในโรงเรียนที่จัดสงเขารวมการแขงขัน
๓.ไมจํากัดอายุผูสมัคร
๒)วัน เวลา และสถานที่การแขงขัน
๑. แขงขันในวันพฤหัสบดี วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
๒. เริ่มตั่งแตเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่ ณ หอประชุมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน)
๓) ขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการแขงขัน 5 ดาน 100 ขอ 100 คะแนน
๑. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 20 ขอ
๒. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเมือง 20 ขอ
๓. ความรูทั่วไปทางดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ 20 ขอ
๔. ความรูทั่วไปทางดานความสัมพันธระหวางประเทศในอาเซียน 20 ขอ
๕. เหตุการณที่สําคัญของไทยและตางประเทศในปจจุบัน 20 ขอ
๔)กําหนดการแขงขัน :การแขงขันแบงออกเปน 2 รอบดังตอนี้
การแขงขันรอบแรก:
๑. ลงทะเบียนแขงขันเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๓๐ น.
๒. เวลาที่ใชในสําหรับการแขงขัน : แขงขันตั้งแตงวันเวลา ๑๓.2๐ - ๑๔.2๐ น.(ใชเวลาการ
แขงขันหนึ่งชั่วโมง)
๓.วัตถุประสงคการแขงขัน : เพื่อคัดเลือกใหเหลือ 5 ทีมที่จะผานเขาสูการแขงขันในรอบชิง
ชนะเลิศ
๔.วิธีดําเนินการแขงขัน :การแขงขันรอบแรกจะใชคําถามแบบปรนัย (๔ ตัวเลือก) จํานวน ๑๐๐
ขอ ขอละ ๑ คะแนน (ตอ ๑ ทีม)
๕.ผลการแขงขัน : ทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 5 ทีมแรก จะมีสิทธิผานเขาไปแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ
โดยจะไมนําผลคะแนนในรอบแรกไปรวมกับรอบชิงชนะเลิศ
การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ:
๑. เวลาที่ใชสําหรับการแขงขัน: แขงขันตั้งแตเวลา ๑4.4๐ - ๑๖.๐๐ น. (ใชเวลาครึ่งชั่วโมง-หนึ่ง
ชั่วโมงยี่สิบนาที)
๒. วัตถุประสงคการแขงขัน : เพื่อหาทีมชนะเลิศ
๓. วิธีดําเนินการแขงขัน : มีคําถามแบบอัตนัยทั้งหมด 25 ขอ 5 ดาน ดานละ 5 ขอ ขอสอบจะ
ขึ้นบนจอโปรเจคเตอรอัตโนมัติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ทีละ1 ขอ หลังจากกรรมการจัดการ
แขงขันอานคําถามจบ แลวตอบคําถามภายในเวลา 1 นาที เมื่อผูเขารวมการแขงขันสงกระดาษคําตอบ
กรรมการจัดการแขงขันจะเฉลยคําตอบ พรอมใหคะแนน จนครบ 10 ขอ ตัดสินผลคะแนนในรอบชิง
ชนะเลิศตามลําดับ
๔. ผลการแขงขัน : รวมคะแนนของแตละทีม ทีมที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูชนะเลิศ ตามลําดับ
5. แตถาทีมที่แขงขันในรอบชิงชนะเลิศหลังจากตอบคําถามครบ 10 ขอแลว มีคะแนนเทากัน
จะเปดขอสอบจะขึ้นบนจอโปรเจคเตอรอัตโนมัติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ทีละ1 ขอเพิ่มเปนขอ
ที่ 11 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกวาจะหาทีมที่ชนะได
***หมายเหตุ***กําหนดการแขงขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในกรณีมีเหตุจําเปน

๕) กติกาในการแขงขัน
๑. สมาชิกทุกคนในทีมจะตองมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนกอนเวลาแขงขันไมนอยกวา ๑๕ นาที
๒. ระหวางการแขงขัน หามมิใหผูเขารวมการแขงขันใชตํารา เอกสารตางๆ และใหปดเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิด
๓. ระหวางการแขงขัน หามมิใหผูเขารวมการแขงขันสื่อสารกับผูเขารวมการแขงขันทีมอื่น
๔. ระหวางการแขงขัน บุคคลภายนอกที่ไมไดเปนสวนหนึ่งในการแขงขันจะไมไดรับอนุญาตให
พูดคุยหรือสื่อสารกับผูเขารวมการแขงขัน ไมวากรณีใดๆ หากบุคคลภายนอกมีความจําเปนตองติดตอกับ
ผูเขารวมการแขงขัน จะตองประสานใหกรรมการจัดการแขงขันเปนผูดําเนินการให
๕. กติกาสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยคณะผูจัดงานจะแจงใหผูแขงขันทราบโดยเร็วที่สุด
๖. การตัดสินการแขงขันของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖) การมอบรางวัล
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ไดรับรับโลรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี
(ฯพณฯ ทาน พลเอก ประยุทธ จันทนโอชา) พรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาทและเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ไดรับรับโลรางวัลชนะเลิศจากผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
(นายนายไกรสร กองฉลาด) พรอมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาทและเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๓ ไดรับรับโลรางวัลชนะเลิศจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน) พรอมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทและเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๔ จํานวน ๒ รางวัลจะไดรับเงินรางวัล ๕๐๐ บาทพรอมเกียรติบัตร
จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

***หมายเหตุ***ผูเขารวมการแขงขันทุกทีมจะไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
***********************************************************************************************
***

กําหนดการ
โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร ครั้งที่ ๔
จัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕60
ณ หอประชุมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน)
ภาคเชา (งานวันรัฐธรรมนูญ)
08.30 – 09.00
ลงทะเบียนเขารวมงาน
09.00– 09.๒0
พิธีเปดงานวันรัฐธรรมนูญ
กลาวตอนรับโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน)
กลาวรายงานโดยรองอธิการบดีฯ รักษาการแทน คณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นายพัฒนา พึ่งพันธุ)
กลาวเปดงานโดยผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
(นายไกรสร กองฉลาด)
09.๒0 – 10.๒0
ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Lecture) เนื่องในงานวันรัฐธรรมนูญ
เรื่องเหลียวหลังแลหนากาฬสินธุ ๔.0
โดยผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ (นายไกรสร กองฉลาด)
10.๒0 – 10.๓0
10.๓0 – 12.00

ผูเขารวมงานพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

การเสวนาวิชาการ เนื่องในงานวันรัฐธรรมนูญ
เรื่องพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยโดยกับการมีสวนรวมทางการเมืองสูการปรองดอง
สมานฉันท วิทยากรโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
อาจารยประจําวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยศราวุธ วิสาพรม
อาจารยประจําวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูชวยศาสตราจารยนฤชิต แสนปากดี
รองคณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ดําเนินรายการโดย
อาจารยอัครเจตน ชัยภูมิ อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
-จบการเสวนาวิชาการ
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มอบของที่ระลึกและกลาวขอบคุณวิทยากร
คณะกรรมการผูจัดงานและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุถายรูปหมูกับวิทยากร
12.00 – 1๓.00
พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
***กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กําหนดการ (ตอ)
โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร ครั้งที่ 4
จัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕60
ณ หอประชุมเอนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน)
ภาคบาย (การแขงขันตอบปญหาวิชาการทางดานรัฐศาสตร)
08.00- 12.30
ผูเขารวมการแขงขันและครูผูควบคุมลงทะเบียน
13.00 –13.20
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุกลาวตอนรับครูผูควบคุมและผูเขารวมการแขงขันและพิธี
เปดกิจกรรม
ประธานคณะกรรมการจัดงานอธิบายกติกา
13.20 – 14.20
การแขงขันรอบแรก 1 ชั่วโมง
14.20 – 14.40
ผูเขารวมการแขงขันพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
ติดประกาศผลการแขงขันรอบแรก
14.40 – 14.50
ประธานคณะกรรมการจัดงานอธิบายกติกาในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
14.50 – 15.00
การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
15.00 – 16..00
ติดประกาศผลการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
ผูเขารวมการแขงขันทุกคนรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ
พิธีมอบรางวัลการแขงขันทักษะทางดานวิชาการ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ไดรับโลรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ ทาน พลเอก ประยุทธ จันทนโอชา พรอมเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศอับดับที่ ๒ ไดรับโลรางวัลจากผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
นายไกรสร กองฉลาด พรอมเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ ไดรับโลรางวัลชนะเลิศจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
รองศาสตราจารยจีระพันธ หวยแสน พรอมเงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๔ จํานวน ๒ รางวัลจะไดรับเกียรติบัตรจากคณะบริหาร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พรอมเงินรางวัล
พิธีปดกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรมเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ
*** กําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

