
 
ระเบียบและข้อก ำหนดของกำรแข่งขัน 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี  
กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 

 

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้อง CE 07208  อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๑. คุณสมบัติผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและจ ำนวนทีมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๑.๑ ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑.๒ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียนที่สังกัด/หรือผู้ได้รับ

มอบหมาย 
๑.๓ สมัครได้โรงเรียน/สถาบันหนึ่งไม่เกิน ๒ ทีม ทีมๆ ละไม่เกิน ๒ คน  
๑.๔ เป็นผู้ที่กรอกใบสมัครออนไลน์หรือส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ เท่านัน้  
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครในกรณีที่ส่งใบสมัครเมื่อพ้นก าหนดเวลา หากใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ให้ถือ

วันที่ประทับตราเป็นส าคัญ 
๑.๕ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนมาตรงตามเวลาที่ก าหนดการ หากมีการชี้แจงกติกาและเริ่มแข่งขัน

แล้วไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันในกรณีท่ีมาช้ากว่าทีก่ าหนด 
๑.๖ ประกาศรายชื่อโรงเรียนและทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบได้ท่ี  
www.law.up.ac.th 
www.facebook.com/RapeeUPLAW 

๒. ลักษณะค ำถำมและวิธีกำรแข่งขัน 
๒.๑ การตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยาโดยใช้ KAHOOT จ านวน ๑๐  ข้อ 
๒.๒ ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด ๑ ทีมจากการตอบค าถามความรู้ทั่วไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยจะได้รับโล่ 

รางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
๒.๓ กรณีท่ีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้ชุดค าถามส ารองเพ่ือหา 

ทีมชนะการแข่งขันในการตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา  
 ๒.๔ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้วยข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๓๐ ข้อ แบ่งเป็น ชุด
ค าถาม ๒ ชุด ดังนี้ 

- ชุดที่ ๑. ข้อละ ๑ คะแนน จ านวน ๑๒ ข้อ ใช้ระยะเวลาในการท าข้อสอบข้อละ ๓๐ วินาท ี
- ชุดที่ ๒. ข้อละ ๒ คะแนน จ านวน ๑๘ ข้อ ใช้ระยะเวลาในการท าข้อสอบข้อละ ๓๐ วินาท ี



๒.๕ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแจกกระดาษค าตอบ โดยให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนชื่อโรงเรียน/
สถาบัน ในกระดาษค าตอบให้ชัดเจน 

๒.๖ เมื่อคณะกรรมการอ่านค าถามเสร็จจะเริ่มจับเวลา ในแต่ละข้อ โดยให้ค าตอบลงใน
กระดาษค าตอบ และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะมีการเฉลยค าตอบในแต่ละข้อ โดยถือค าตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสินเป็นที่สุด 

๒.๗ การแข่งขนัแบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยน าคะแนนทั้งหมดมาค านวณรวมกัน เพ่ือหาทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 
๔ ล าดับ  

๒.๘ กรณีที่ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้ชุดค าถามส ารองเพ่ือหา
ทีมชนะการแข่งขันในการตอบปัญหากฎหมาย 

 
 
 
 

๓. ขอบเขตเนื้อหำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  
๓.๑ การตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา  จ านวน ๑๐ ข้อ   
๓.๒ ขอบเขตเนื้อหาของการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

 

ขอบเขตเนื้อหำ 
ชุดที่ ๑.  

ข้อละ ๑ คะแนน 
จ านวน ๑๒ ข้อ 

ชุดที่ ๒.  
ข้อละ ๒ คะแนน 
จ านวน ๑๘ ข้อ 

รวม 

1. กฎหมายมหาชน (รัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง) ๒ ๓ ๕ 
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๓ ๕ ๘ 
3. กฎหมายอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓ ๔ ๗ 

4. กฎหมายอื่นๆ 
- กฎหมายจราจรทางบก 

     - กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
     - กฎหมายว่าด้วยการกระท าความรับผิด 
      เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

๒ ๒ ๔ 

5. ประวัติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ๑ ๒ ๓ 
6. ประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

      นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
      มหาวัชรราชธิดา 

๑ ๒ ๓ 

รวม (ข้อ) ๑๒ ๑๘ ๓๐ 
รวม (คะแนน) ๑๒ ๓๖ ๔๘ 

 
 
 



๔. รำงวัล 
  ชนะเลิศ     ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

  พร้อมเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จ านวน ๕,๐๐๐ บาท  
  (ห้าพันบาทถ้วน) 

  รองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และ 
                                           เงินทุนการศึกษา จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 

  รองชนะเลิศอันดับ ๒     ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และ 
                         เงินทุนการศึกษา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 

  รองชนะเลิศอันดับ ๓     ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และ 
                         เงินทุนการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

หมำยเหตุ  ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ๑ ทีม จากการตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจะได้รับโล่
รางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเกียรติบัตร  

ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้ควบคุม ๑ คนได้รับเกียรติบัตร 
 

 
 

กำรสมัครเข้ำแข่งขัน  
สามารถสมัครโดยเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

 
๑.สมัครผ่านช่องทางออนไลน์    สแกน QR Code เพ่ือกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์  
 

 
 https://qrgo.page.link/UNYRZ 
๒.สมัครโดยส่งแบบฟอร์มใบสมัครผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

- Email songpana@gmail.com   หรือ 
- ไปรษณีย ์ส่งถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี ๑๙ หมู่ ๒ ต าบลแม่กา  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
(กรณีที่ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์ม ทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพนัธ์ เมฆเกรียงไกร  โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๖๗-๖๖๘๔ 
 



 
 
 

ใบสมัคร 
กำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำยระดับมัธยมศึกษำ เนื่องในวันรพี ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ชิงถ้วยพระรำชทำน 

สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี 
กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 

จัดโดย คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้อง CE 07208  อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๑. ชื่อโรงเรียน/สถาบัน............................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่............หมู่........ต าบล ............................. อ าเภอ..............................จังหวัด ............................  
รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์ .................................................โทรสาร ………........................... 

๒. ขอส่งนักเรียนในสังกัดเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ    จ านวน.......... ทีม 
 (๑ โรงเรียนส่งได้ไม่เกิน ๒ ทีมเท่านั้น และมีอาจารย์ผู้คุมทีม ๑ คน ดังนี้ 

ทีมที่ ๑ 
๑.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว).................................................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 
๒.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว).................................................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 
ทีมที่ ๒ 
๑.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว).................................................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 
๒.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว).................................................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่............. 
 
อาจารย์ผู้ควบคุม จ านวน ๑ คน คือ...............................................................โทรศัพท์........................................ 
จ านวนนักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุม รวมทั้งหมด...........คน (เพ่ือจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอย่างเพียงพอ) 
 
                                                                  (ลงชื่อ)                   
                                                                             ( ................................................................. ) 
                                                              ต าแหน่ง ............................................................................ 

วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

กิจกรรมการตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา  
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี  

กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ 

เนื่องในวันรพี ประจ าปี 256๓ 
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้อง CE 07208  อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

08.00 - 08.30 น. คณะครู/นักเรียน ลงทะเบียน รายงานตัว รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ณ ห้อง CE 07208  อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

08.30 – 0๘.๔๕ น. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงานพร้อม
แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

08.๔๕ - 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจ าปี 256๓ 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
09.00 - ๑๐.00 น. กิจกรรมพิเศษครบรอบ 10 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา   

แข่งขันตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยใช้ KAHOOT  
และพิธีมอบโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แก่ทีมที่ชนะเลิศ  
ในการตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๐.00 – ๑๐.๑๕ น. ชี้แจงรายละเอียดและกติกาการแข่งขัน  
โดย คณะกรรมการการแข่งขัน 

๑๐.๑๕- 12.00 น. เริ่มกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจ าปี 256๓  
(ช่วงที่ 1) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.๓0 น. กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจ าปี 256๓  

(ช่วงที่ 2)  
15.๓๐ – 1๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน) 
15.๔๕ – 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีรับรางวัล พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม 
   


