
รายละเอียดหลักเกณฑก์ารแข่งขนั 
“เซียนส ารวจและภูมิสารสนเทศ” 

งานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ ์2562 

 
 
1. กติกา ข้อก าหนดของการแข่งขัน 
   1.1 ประเภทการแข่งขัน   
          เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน ไม่จ ากัดจ านวนทีมในแต่ละโรงเรียน โดยที่ผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1.2 วิธีการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ 
        1.2.1 รอบคัดเลือก    
       นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมท าแบบข้อสอบปรนัยจ านวน 100 ข้อ       
(100 คะแนน) เพื่อหาคะแนนรวมของทีม โดยทีมที่มีคะแนนมากท่ีสุด 10 อันดับแรกระดับ ของระดับ ม.ต้น 
และระดับ ม.ปลาย จะผ่านเข้าแข่งขันในรอบตัดสิน และในกรณีที่มีทีมใดที่ได้คะแนนเท่ากันใน 10 อันดับนั้น 
จะใช้ข้อสอบพิเศษจนกว่าจะหาทีมที่มีคะแนนสูงกว่าได ้
        1.2.2 รอบตัดสิน    
        ทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน 10 ทีม ของระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ท าการแข่งขัน
ออกแบบและตอบปัญหาวิชาการ    ทางแผนที่เป็นการตอบค าถาม ท าใบงาน และการออกแบบแผนท่ี 
กรรมการจะพิจารณาจากคะแนนที่ได ้    ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน 
ทางคณะกรรมการจะให้ทีมนั้นท าการแข่งขันต่อเพื่อจัดล าดับต่อไป 
    1.3 ลักษณะข้อสอบและโจทย์ค าถาม 
           ข้อสอบในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาภูมิศาสตรเ์น้ือหาเกี่ยวแผนท่ี ใน
กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    1.4 คณะกรรมการตัดสิน 
           คณาจารย์หลกัสูตรเทคโนโลยสี ารวจและภูมสิารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
2. รางวัล 
    ทีมที่ชนะการแข่งขัน ได้รับรางวัลดงันี ้
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            รางวัลที ่1 ไดร้ับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
            รางวัลที ่2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
            รางวัลที ่3 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            รางวัลที ่1 ไดร้ับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
            รางวัลที ่2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
            รางวัลที ่3 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 



 3. การสมัคร 
   3.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
          3.1.1 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
          3.1.2 สมัครเป็นทมี ๆ ละ 2 คน 
   3.2 จ านวนท่ีรับสมัคร 
          แต่ละโรงเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน 
   3.3 วิธีการสมัคร 
          ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งทางไปรษณีย์ และ Fax ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2562 ตามที่อยู ่ดังนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 เลขที ่27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  
 หรือ อีเมล k.ratchada.ae25@gmail.com, sakda.homhuan@uru.ac.th  
 โทรสอบถามได้ท่ี อ.เอ้ เบอร์ : 091-8374808 หรอื ID Line : 0918374808  
 
4. ก าหนดการ   

ก าหนดการแข่งขัน วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา ก าหนดการ 
08.00 – 08.30 น. อาจารยผ์ู้ควบคุมและผูเ้ข้าแข่งขันลงทะเบียน   
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด และช้ีแจงกฎกติกาในการแข่งขัน 
09.00 – 10.00 น. การแข่งขันรอบคัดเลือก (ข้อสอบปรนัยจ านวน 100 ข้อ)      
10.00 – 11.00 น. คณะกรรมการท าการตรวจข้อสอบและสรปุคะแนน 
11.00 น. ประกาศผลทีมทีเ่ข้ารอบตัดสินจ านวน 10 ทีม 
13.00 – 15.00 น. การแข่งขันรอบตัดสิน 
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 

mailto:k.ratchada.ae25@gmail.com
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ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขนัตอบปญัหาวิชาการทางแผนที่ระดบัมัธยมศึกษา  

“เซียนส ารวจและภูมิสารสนเทศ” 
งานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ วันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2562 

 
ประเภทการแข่งขนั 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
1. ช่ือสถานศึกษา……………………………………………………..………………………..…....……………….....………………..……  

ที่อยู ่เลขที…่…………………..…..….ซอย………………………………..…..ต าบล………………………..….…….……... 
อ าเภอ………………..……จังหวัด………..…….รหัสไปรษณีย…์…………….โทรศัพท…์………………………………. 

2. ช่ือนักเรียนผูเ้ข้าแข่งขัน (กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องในการท าเกียรติบัตร) 

    1……………………………………………………….ช้ันมัธยมศึกษาปีที่.......................................................................... 

    2……………………………………………………….ช้ันมัธยมศึกษาปีที…่…..….............................................................. 

3. ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………………………….…………………………….…………........ 

4. สถานที่ติดต่อได้สะดวก……………………………………………………………………...…………………………….……….......... 

    โทรศัพท…์……………………………โทรสาร…………………………… E-mail……………......................…………...…….... 

 

    โรงเรียน อาจารยผ์ู้ควบคุม และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถงึหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน
ครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทุกประการ และขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการโดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

   ลงช่ือนักเรียนผู้สมัคร 1……………………....…………………………………. 

                                                (……………………..…..……………………..……) ตัวบรรจง 

                          2………………………………………………………. 

                                                (……………………..…..……………………..……) ตัวบรรจง 

ลงช่ืออาจารยผ์ู้ควบคุม ………………………………………………………. 

                                                (……………………..…..……………………..……) ตัวบรรจง 

                                   วันที่………เดือน…………………พ.ศ. 2562 


