ทักษะทางด้านสังคมศึกษา
กิจกรรมที่ 8 : การตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม
และอาเซียนศึกษา
กาหนดการแข่งขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การแข่งขัน : ประเภททีม 3 คน
ผู้ประสานงาน : 1. อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม โทร. 08 3916 7997
2. …………………………………………….. โทร. .............................................
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและไม่จากัดชั้นปี มหาวิทยาลัยละ 3
ทีม
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
และเป็นนักศึกษารหัส 57 – 61 เท่านั้น
3. คณะกรรมการจาก 4 มหาวิทยาลัย จะเตรียมคาถามพร้อมเฉลยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้าน
สังคมศึกษา ได้แก่ 1) ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2) ประวัติศาสตร์ 3) ปรัชญาและศาสนา 4) เศรษฐศาสตร์
5) รั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์ 6) สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา 7) ประชาคมอาเซี ยน 8) ภู มิปั ญ ญาและ
วัฒนธรรม ประเด็นละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ
4. คาถามต้องปิดผนึกไว้ในซองจดหมายสีขาวแบบซองจดหมายทางราชการยาว
5. ซองข้อคาถามจากทุกมหาวิทยาลัยจะถูกบรรจุในกล่องคาถาม โดยคณะกรรมการแต่ละมหาวิทยาลัยจะ
เลือกข้อคาถามด้วยวิธีการจับสลากหมายเลขจนครบจานวน 30 ข้อ และข้อคาถามสารองจานวน 5 ข้อ
6. คณะกรรมการเป็นผู้เลือกคาถามในแต่ละประเด็น รวม 30 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็ น ทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประวั ติ ศ าสตร์ ปรั ช ญาและศาสนา ข้ อ ค าถามประเด็ น ละ
5 ข้อ รวม 15 ข้อ
ประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประชาคมอาเซียน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ข้อคาถามประเด็นละ 3 ข้อ รวม 15 ข้อ
7. เมื่อเริ่มการแข่งขันให้ผู้ดาเนินรายการอ่านข้อคาถามทีละประเด็นจนครบ 8 ประเด็น ใน 1 รอบ แล้วจึง
กลับมาเวียนกลับมาเริ่มประเด็นแรกใหม่ จนครบ 30 ข้อ
8. คาถามที่ถูกเลือก ผู้ดาเนินรายการจะเป็นผู้อ่านคาถามข้อละ 2 ครั้ง ให้ผู้ร่วมแข่งขันเขียนคาตอบลง
กระดาษคาตอบที่กาหนดให้ โดยมีเวลาคิดข้อละ 1 นาที
9. เมื่อหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บกระดาษคาตอบมาส่งที่คณะกรรมการดาเนินงานเพื่อตรวจคาตอบ
10. ผู้ดาเนินรายการเฉลยคาตอบ
11. เมื่อมีการเฉลยคาตอบ ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน
12. คาตอบที่สะกดไม่ถูกต้องตามหลักภาษาจะไม่นับคะแนน ในกรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เขียนคาตอบเป็น
ภาษานั้นๆ
13. เมื่อสิ้นสุดการตอบคาถามทั้ง 30 ข้อแล้ว ให้มีการรวมคะแนนกลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดย
พิจารณาจากลาดับคะแนน

http://acad.pbru.ac.th/pcnkgames41/

2
14. หากมีกลุ่มแข่งขันมีคะแนนเท่ากัน จะให้สิทธิ์ตอบคาถามสารองเฉพาะกลุ่มแข่งขันที่มีคะแนนเสมอกัน
เท่านั้น โดยผู้ที่ตอบคาถามถูกต้องก่อนจะเป็นผู้ชนะ
15. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
16. ผลการแข่งขันจัดแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ดังนี้
16.1 รางวัลชนะอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ อันดับที่ 3
16.2 รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย : ( 4 คน)
1. อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม โทร. 08 3916 7997
2. อาจารย์จติ คุปต์ ละอองปลิว โทร. 08 3716 2414
3. อาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง
โทร. 08 1880 0857
4. อาจารย์คมสัน ศรีบุญเรือง
โทร. 08 1020 6255

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม โทร. 08 3916 7997
2. อาจารย์ ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์
3. ...................................................โทร. ……………………...
4. ...................................................โทร. ……………………...
5. ...................................................โทร. ……………………...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.032-708615
http://hs.pbru.ac.th
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