โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานวันครอบรอบ 1 ปี วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
*******************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้ งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดาเนิน
ชีวิต เทคโนโลยี รวมทั้งการศึกษา ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็ น สาหรั บศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็นยุคที่โ ลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่ างก็ไม่ได้จากัดอยู่เพียงรอบตัว เราอีกต่อไป แค่เพียงคลิ กที่ปลายนิ้ว เราก็
สามารถก้าวข้ามพรมแดนไปได้ทุกซอกทุกมุม การศึกษาของไทยในอดีต ครูจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนมีหน้าที่รับความรู้จากครูผู้สอน ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่มีการนาเอาเทคโนโลยีเข้า
มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ เข้าใจ สนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ทั้งนี้ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย นครพนม จึงได้เ ล็ งเห็ นความส าคัญ ของการศึก ษา และความรู้
ความสามารถของนักเรียนทุกระดับการศึกษา จึงได้จัดการโครงการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาขึ้นนอกจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จะเน้นกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว ยัง
จาเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ
และทักษะทางวิชาการของตนเองออกมาในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิช าการ จึ งเป็น กิจ กรรมที่เปิ ดโอกาสให้ นั กเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิช าการตามมาตรฐานการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และใช้เป็น
เครื่องชี้วัด อันจะเป็นผลทาให้เกิดการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้
2.2 เพื่อเป็นเวทีการแสดงออกด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน
2.3 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
2. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาของการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ที่ http://edu.npu.ac.th/web/
วันที่จัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดการสมัครได้ที่ http://edu.npu.ac.th/web/

1 - 20 กันยายน 2559
23 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2559

4. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4
ระดับดังนี้
ระดับที่ 1
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับที่ 2
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-๖
ระดับที่ ๓
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3
ระดับที่ ๔
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6
หมายเหตุ
 ๑ โรงเรียนสามารถส่งได้ ทุกระดับตามที่โรงเรียนมีการเรียนการสอนจริง แต่ละระดับสามารถส่ง
ได้ ๑ ทีม
 ๑ ทีม ประกอบด้วยผู้แข่งขัน ๒ คน
 แต่ละระดับหากมีผู้แข่งขันไม่ครบ 10 ทีมขึ้นไป จะยกเลิกการแข่งขันระดับนั้นๆ
 แต่ละทีมต้องนาเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ Tablet I-Pad ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ลงแอฟ
ฟิเคชั่น Kahoot ในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาใช้ประกอบการแข่งขันตอบปัญหา
5. สถานที่ดาเนินการแข่งขัน
ณ ห้ อ งพนมศิ ล ป์ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เลขที่ 167 ม.8
ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
6. รางวัลที่จะได้รับ
 ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนและครูผู้ดูแล
 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล 700 บาท และเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนและครูผู้ดูแล
 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนและครูผู้ดูแล
 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ดูแลนักเรียนแต่ละทีม จะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ในครั้งนี้ ทุกทีม
7. รูปแบบการแข่งขัน
1. โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน Kahoot
๒. ในการแข่งขันแต่ละระดับ จะแข่งขันทักษะการตอบปัญหา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และความรู้ทั่วไป
๓. การตอบปัญหาทุกระดับจะมี 40 ข้อคาถาม ข้อละ 1 คะแนน เวลาที่ใช้ข้อละไม่เกิน 1 นาที
๔. วัดคะแนนจากการตอบคาถามที่ ถูกต้อง และความเร็วในการส่งคาตอบผ่านเครื่องมือสื่อสาร ผู้ที่มี
คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

๘. รายชื่อผู้ประสานงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประสานผู้ ดู แ ลการแข่ ง ขั น ระดั บ ที่ 1 นางสาวสุ พั ต รา หงสามนุ ษ ย์ (คุ ณ ปุ๋ ย ) เบอร์ โ ทร 093 –
3251247 อีเมลล์ supattrapuy568@hotmail.com
ประสานผู้ดูแลการแข่งขันระดับที่ 2 นางสาวฐิดาพรรณ์ ทิพเนตรชลีกุล (คุณแจง) เบอร์โทร 0913591773 อีเมลล์ Thippanate_sci@hotmail.com
ประสานผู้ ดู แ ลการแข่ งขั น ระดั บ ที่ ๓ นางสาวสายชล วงค์ใ หญ่ (คุณ เป็ด ) เบอร์ โ ทร 081 –
7299995 อีเมลล์ Peggy_mumoo@hotmail.com
ประสานผู้ดูแลการแข่งขันระดับที่ 4 นางสาวอัญชลี การิสุ (คุณอัญ) เบอร์โทร 084 – 6009068
อีเมลล์ Anchalee@npu.ac.th

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานวันครอบรอบ 1 ปี วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2559
1. ระดับการแข่งขัน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 - 3
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4- 6

๒. สถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………..
ถนน...........................................ซอย.........................................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ...........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..........................................................
๓. ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน จานวน ๒ คน
๑.ชื่อ................................. นามสกุล.....................................นักเรียนระดับ.....................................
2.ชื่อ................................. นามสกุล.....................................นักเรียนระดับ.....................................
4. ชื่อคุณครูผู้ดูแลนักเรียน จานวน 1 คน
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................................................
โทรศัพท์.....................................................................................
ขอรับรองว่าผู้สมัครบุคคลในข้อ 3 และข้อ 4 เป็นบุคลากรในโรงเรียน...................................................จริง
และยินดีให้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาในครั้งนี้
ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง
(..........................................................)
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ
หมายเหตุ

1 ใบสมัครต่อ 1 ระดับการแข่งขัน ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 สามารถส่งใบสมัคร
ได้ที่ อีเมลล์ผู้ประสานแต่ละระดับการแข่งขัน

