ที่ สอ.ศก./ว.20 / 2562
22 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด เรื่องการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์
ประจาปี 2562 จานวน 1 ชุด
2. ใบสมัครแข่งขันโครงการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ประจาปี 2562 จานวน 1 แผ่น
3. กาหนดการโครงการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ จานวน 1 แผ่น
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ ให้จัด
กิจกรรมตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่
เยาวชน ซึ่งมีโล่และเงินรางวัลสาหรับทีมที่เข้าร่วมและชนะการแข่งขัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพั นธ์ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน ได้รับทราบ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายทวีศักดิ์ สังวัง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด

ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
โทร. 085-0243765

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
เรื่อง การแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ในหมวดรายจ่ายอื่น ๆ
จานวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เป็นค่าโล่และเงินรางวัลสาหรับเยาวชนที่เข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ฯได้เล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริม พัฒนาที่เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิกและ
สังคม จึงได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากล
แก่เยาวชน ประจาปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1.ระดับประถมศึกษา รับไม่เกิน 80 ทีม โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 40 ทีม
2.ระดับมัธยมศึกษา รับไม่เกิน 30 ทีม
3.ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รับไม่เกิน 10 ทีม
หมายเหตุ หากจานวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมดเกินกว่าจานวนที่กาหนด ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตัดสิทธิ์ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่มาทีหลัง
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
2.1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา จาก โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ
2.2) ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
2.3) เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีมๆ ละ 1 คน แต่ละโรงเรียน/สถาบันฯ
ส่งได้ไม่เกิน 1 ทีม
3. หลักฐานประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
3.1) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เข้าแข่งขัน
4. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครและแข่งขัน
4.1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะเข้าแข่งขันยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
4.2) รับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562 (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – เวลา 16.30 น.)
4.3) ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก (หมายเลข 2) หรือสมัครผ่านทางไลน์
4.4) ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
4.5) ทาการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา (ตามกาหนดการ)
5. เนื้อหาในการสอบแข่งขัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
1.ประวัติสหกรณ์โลก/สหกรณ์ในประเทศไทย/ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
2.หลักการ วิธีการและอุดมการณ์ของสหกรณ์
3.ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
4.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. วิธีการแข่งขัน
ตัดสินแข่งขันโดยตอบปัญหาด้านสหกรณ์ฯ คาถามเป็นแบบปรนัยมีจานวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง เพื่อตัดสินชิงรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชยในแต่ละระดับโดยจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 และจะประกาศผลการสอบเรียงจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ เพื่อรับรางวัลตามประกาศของสหกรณ์ฯ ดังนี้
-ระดับประถมศึกษา เลือกลาดับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดสายละ 15 อันดับแรก
ระดับมัธยมศึกษา เลือกลาดับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก
ระดับอุดมศึกษา เลือกลาดับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก
หมายเหตุ หากมีคะแนนเท่ากันในลาดับที่ 1 – 3 ตัดสินโดยใช้คาถามสารองอีก 1 ชุดที่เตรียมไว้
7. รางวัลการแข่งขัน
ระดับ

ชนะเลิศ
รางวัลละ 4,000 บาท

ประถมศึกษา (1)
ประถมศึกษา (2)
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
รวม
เป็นเงิน

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
4 รางวัล
16,000.00

เงินรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลละ 2,000 บาท
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
4 รางวัล
12,000.00

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
4 รางวัล
8,000.00

ชมเชย
รางวัลละ
1,000 บาท

ผู้ควบคุมทีม
คนละ
700 บาท

12 รางวัล
12 รางวัล
7 รางวัล
2 รางวัล
33 รางวัล
33,000.00

45 คน
31,500.00

หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 – 2 จะได้รับโล่+เงินรางวัล ,รางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตร+เงินรางวัล
สาหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและไม่ได้รับรางวัลใดๆ มีเงินสนับสนุนทีมละ 500.00 บาท
8. สถานที่ดาเนินการ
-

ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด

โรงเรียนและสถาบันใดที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ฝ่ายสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด (หมายเลข 2) หรือดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ที่
WWW.SSKTCO-OP.COM
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ลงชื่อ
( นายทวีศักดิ์ สังวัง )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด

ใบสมัครแข่งขัน
โครงการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ประจาปี 2562
ชื่อทีม………………………………………………………………………………………………………………..
หลักฐานการรับสมัคร  สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
โรงเรียน.........................................................เลขที่..............ซอย...........................ถนน..............................
ตาบล..............................อาเภอ................................จังหวัด...................................โทร...............................................
สมาชิกประกอบด้วย
1. ชื่อ – สกุล.....................................................................................ชั้น....................................................
2. ชื่อ – สกุล.....................................................................................ชั้น..................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร

ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร

(.....................................................)

(.....................................................)

โทร..............................................

โทร..............................................

ลงชื่อ......................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(.............................................................)
โทร........................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(............................................................)
โทร........................................................
*รับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - เวลา 16.30 น. ทุกช่องทาง
*ส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ (หมายเลข 2) หรือสมัครผ่านทางไลน์ โดย เพิ่มเพื่อน ID Line : 0850243765
หรือสแกน QR โค๊ด

กรณีสมัครทางไลน์ต้องนาใบสมัครตัวจริงพร้อมบัตรประจาตัวไป
แสดงในวันรายงานตัวด้วย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 085 0243765

กาหนดการ
โครงการตอบปัญหาด้านสหกรณ์
ชิงโล่และเงินรางวัลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
เวลา
รายการ
สถานที่
08.00 น. - 09.30 น. รายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการ แข่งขัน
09.30 น. - 10.00 น. เลขานุการกล่าวรายงานการจัดโครงการ/
ประธานฯกล่าวเปิดโครงการแข่งขัน
ห้องประชุมศรีสวัสดิ์
10.00 น. - 10.30 น. การแสดง 1 ชุด จาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
รับชมวีดิทัศน์/เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายรูปกับ
ทีมที่เข้าแข่งขัน (ถ่ายเป็นชุด A, B, C+D)
10.30 น. - 12.00 น. สอบแข่งขัน
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 13.30 น. ประกาศผลการสอบแข่งขัน และสอบแข่งขันใน
ลาดับที่ 1 – 3 กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน(ทุกระดับ)
13.30 น. - 14.30 น. พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน
หมายเหตุ หากผู้เข้าแข่งขันมาไม่ทันเวลาลงทะเบียนระหว่าง เวลา 08.00 - 09.30 น. จะถูกตัดสิทธิ์
ออกจากการแข่งขัน สาหรับทีมใดที่สมัครผ่านไลน์จะต้องนาใบสมัครตัวจริงพร้อมบัตรประจาตัวมาแสดง
ในวันที่รายงานตัวลงทะเบียนด้วย

