ระเบียบและกำหนดกำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำยวันรพีรำลึก ประจำปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหำคม 2561 เวลำ 8.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 36.02.06
อำคำร 36 ชั้น 2 (อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
โดยหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ
*************************************************************************************

1. เกณฑ์กำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย ทำกำรแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้
1.1 การแข่งขันรอบที่หนึ่ง จะทาการแข่งขันด้วยข้อสอบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จานวน 80 ข้อ เวลาในการ
ทาข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
1.2 การแข่งขันรอบที่สอง (รอบชิงชนะเลิศ) จะทาการแข่งขันด้วยข้อสอบอัตนัยไปทีละข้อจนครบจานวน
10 ข้อ ซึง่ เวลาที่ใช้ในการทาข้อสอบแต่ละข้อนั้น ข้อละ 2 นาที
1.3 โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน ซึ่ง ต้องเป็นนักเรียนที่
กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้เนื้อหาข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันทั้งสองรอบนั้น ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ แพ่งและพาณิช ย์
กฎหมายอาญา รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นต้น
2. เกณฑ์กำรตัดสิน กำรให้คะแนนในกำรแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้
2.1 การตัดสินการแข่งขันรอบที่หนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมี
สิทธิเข้าแข่งขันในรอบที่สอง (รอบชิงชนะเลิศ) ต่อไป
2.2 การตัดสิ น การแข่งขัน รอบที่สอง (รอบชิงชนะเลิ ศ) ผู้ ที่ได้คะแนนสู งสุดเป็นล าดับ ที่ห นึ่ง ถือเป็น
ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจาปี 2561 และเรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา
อีกสองลาดับ ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันคนใดได้คะแนนเท่ากันคณะกรรมการจะให้ผู้ที่มีคะแนนเท่ากันทาการแข่งขัน กัน
โดยใช้ข้อสอบสารองในการตัดสิน จนกว่าจะได้ผู้ที่ได้คะแนนสู งสุด และคาตัดสินของประธานคณะกรรมการให้ถือ
เป็นที่ยุติ
3. รำงวัลในกำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย ดังนี้
3.1 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จะได้รับเงินทุนการศึกษา จานวน 5,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร
3.2 รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 1 จะได้รับเงินทุนการศึกษา จานวน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.3 รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 2 จะได้รับเงินทุนการศึกษา จานวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4. กำหนดกำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย
กาหนดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจะได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36.02.06 อาคาร 36 ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายละเอียดกาหนดการ ดังนี้
เวลา 08.00 – 9.15 น. - ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน
เวลา 09.15 น.
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าห้องสอบ
เวลา 09.15 - 9.30 น.
- ประธานกรรมการการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หากฎหมาย กล่ า วให้ ก ารต้ อ นรั บ
นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งชี้แจงกาหนดการและเกณฑ์การตัดสิน
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เวลา 9.30 – 11.00 น. - ทาการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในรอบที่หนึ่ง (ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ)
เวลา 12.00 น.
- ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบที่หนึ่ง และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในรอบชิงชนะเลิศ (ช่วงบ่าย)
เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียน และรายงานตัวเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในรอบชิงชนะเลิศ
เวลา 13.30 – 16.00 น. - การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบสอง (ข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ)
เวลา 16.30 น.
- ประกาศผลการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หากฎหมายหมาย รายชื่ อ ผู้ ช นะเลิ ศ
และผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2
- แจ้งกาหนดการเข้ารับรางวัลกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 16.30 – 17.00 น. - พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันตอบปัญ หากฎหมายเนื่องในวันรพี ราลึ ก
ประจาปี 2561
**************************************************************************

***หมำยเหตุ ! หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะได้จัดงานวันรพีราลึกประจาปี 2561 ขึ้นในวันอังคารที่
7 สิ งหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุ รีดิเรกฤทธิ์ และได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกั บพระประวัติของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ณ หอประชุมอณุส รณ์ 70 ปี มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ นครราชสี มา หลัง การแข่งขัน เสร็ จสิ้น หากนักเรี ยนที่
ชนะเลิศการแข่งขันทุกลาดับคนใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อแสดง
ความยิน ดี จ ากอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสี ม าในวัน อัง คารที่ 7 สิ งหาคม 2561ดังกล่า ว
สามารถแจ้งความประสงค์ไ ด้ ที่ค ณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย หรื อติดต่อประสาน
อาจารย์บุญนา โสภาอุทก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 044-256-103 ต่อ 1247 หรือโทรศัพท์มือถือ 0817307186

