ที่ ศธ 0568.5 / ว 0๕๙

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๓๐
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ครั้งที่ ๒
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้อานวยการวิทยาลัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และขอบเขตการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมาย จานวน ๑ ชุด
๒. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันฯ

จานวน ๑ ชุด

๓. กาหนดการจัดกิจกรรมวันรพี

จานวน ๑ ชุด

ด้วยสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัด “โครงการวันรพี
ประจาปี ๒๕๖๐” ขึ้น ในวันอังคารที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ เพื่อ
น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันตอบ
ปัญหาทางกฎหมาย (ระดั บมัธ ยมศึกษาตอนปลาย) ครั้งที่ ๒” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านวิช าการกับ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง
ดังนั้น สาขานิติศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญโรงเรียน/วิทยาลัย ร่วมส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 12.30 เป็นต้นไป
ทั้งนี้รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วย
อนึ่ง กรุณาส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๒ เดือน
สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทางไปรษณี ย์ หรื อ โทรสาร หมายเลข ๐๔๓-๖๐๒๐๕๖ หรื อ ทางอี เ มล์
palasapichet007@hotmail.com)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี)
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีมอบหมาย ผู้ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สาขานิตศิ าสตร์ (มือถือ)
086-8587948 (อ. อภิเชษฐ เสมอใจ)
LINE ID : apichet123

หนังสือตอบรับ
การเข้ าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ครั้งที่ ๒
ณ สาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
**********************************
๑. ชื่อสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียน.........................................................................................
ตาบล........................................ อาเภอ....................................... จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.......................... เบอร์โทรศัพท์............................... เบอร์โทรสาร............................
๒. ชื่อนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันฯ (เขียนด้ วยตัวบรรจง)
๒.๑ ชื่อ นาย/นางสาว ................................... สกุล ...............................เบอร์โทร..........................
๒.๒ ชื่อ นาย/นางสาว.................................... สกุล ..............................เบอร์โทร...........................
๒.๓ ชื่อ นาย/นางสาว .................................. สกุล ..............................เบอร์โทร...........................
๓. ชื่อครู/อาจารย์ผคู ้ วบคุม
ชื่อ นาย/นางสาว/นาง ............................................. สกุล ...............................................
เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ) ........................................................................

ลงชื่อ ................................................
(.................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้อานวยการวิทยาลัย/
ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
วันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ. .......
หมายเหตุ : ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมโครงการวันรพี มีเกียรติบัตรให้ ทุกคน

หลักเกณฑ์และขอบเขตการแข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมาย
๑. หลักเกณฑ์
๑.๑ นั กเรี ยนที่เข้ า ร่ วมการแข่ งขันต้ องกาลั งศึ ก ษาอยู่ ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า เว้ นแต่จะด้ วยเหตุแห่งความจาเป็ นของสถาบันการศึกษา
๑.๒ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งนักเรียนเข้ าร่วมการแข่ง ขันได้ ท้งั หมดไม่เกิน ๒
ทีมๆ ละ ๓ คน และรายชื่อครูผ้ ูควบคุมทีมละ ๑ คน
๑.๓ นักเรียน/นักศึกษาจะต้ องเข้ ามารายงานตัวเพื่อลงทะเบียนก่อน เวลา ๑๒.๓๐ น. ในวัน
ทาการแข่งขันฯ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ น สามารถยื่นยันสิทธิ์ทางโทรศัพท์กบั คณะกรรมการดาเนินงานได้
๑.๔ การแข่งขัน จะทาการตอบคาถามทั้งหมด จานวน ๓๐ ข้ อ โดยคณะกรรมการจะอ่าน
คาถาม ๑ รอบ ให้ เวลาตอบคาถามข้ อละ ๑ นาที และทีมใดได้ คะแนนสูงสุดใน ๓ อันดับแรกจะเป็ นผู้ได้ รับ
รางวัล กรณีหากมีคะแนนเท่ากันในการหาทีมที่มีคะแนนสูงสุดใน ๓ อันดับแรก แล้ วแต่กรณี จะให้ ทีมที่มี
คะแนนเท่ากันทาการตอบคาถามเพื่อตัดสินต่อไป
๒. ขอบเขตเนื้ อหาของการแข่งขันฯ
๒.๑ เนื้อหาของคาถามในการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้ วย
๑) ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
๒) ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓) ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับศาลตามรัฐธรรมนูญ
๔) ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี ิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
๕) ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันรพี และพระราชประวัติพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
๖) ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติวิธพี ิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
๗) ประเด็นที่น่าสนใจต่อสังคมปัจจุบันในทางกฎหมายและการเมือง
๓. รางวัลการแข่งขัน
๓.๑ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจานวน ๓,๐๐๐ บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจานวน ๒,๐๐๐ บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจานวน ๑,๐๐๐ บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
๓.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เงินรางวัลจานวน ๕๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ : โล่เกียรติยศจาก...ฯพณฯ วิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี

กาหนดการ
โครงการวันรพี ประจาปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
****************************************************
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

0๘.๓0 - 0๙.๐0 น.

พิธีกล่าวเปิดงานและวางพวงมาลา
กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ
โดย...นางสาวณญา ศิริชาติ หัวหน้าสาขานิติศาสตร์
กล่าวเปิดงาน
โดย...รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.

- มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจาปี ๒๕๖๐
- มอบตราชู แก่นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

09.๑๕ - 10.๐0 น.

ทาบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ละครศาลจาลอง โดยนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ครัง้ ที่ ๒
๑๒.00 - 1๒.30 น.

รายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขัน

1๒.30 - 1๓.๐๐ น.

เริ่มการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายฯ

1๓.๐๐ - ๑๔.๓0 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

1๔.๓0 - 16.30 น.

เริ่มการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายฯ (ต่อ)

๑๖.๓๐ - ๑๖.๔๕ น.

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายฯ

๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.

พิธีปิดโครงการวันรพี ประจาปี ๒๕๖๐

**หมายเหตุ** : กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
สถานทีจ่ ดั งาน : ช่วงเช้ า ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)
: ช่วงบ่าย ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)

