
 
 

ระเบียบและขอกําหนดของการแขงขัน 
การแขงขันตอบปญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจาํป ๒๕๖๑ 

ชิงถวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

วันจันทรท่ี ๓ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอง UB004 
อาคาร ๙๙ ปอาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดโดย คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

๑.คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขันและจํานวนทีมที่เขารวมการแขงขัน 
๑.๑ กําลังศึกษาอยูไมเกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
๑.๒ สมัครเขารวมการแขงขัน โดยการเห็นชอบจากผูอํานวยการโรงเรียนที่สังกัด/หรือผูไดรับ

มอบหมาย 
๑.๓ สมัครไดโรงเรียน/สถาบันหน่ึงไมเกิน ๒ ทีม ทีมๆ ละไมเกิน ๒ คน  
 

๒. ลักษณะคําถามและวิธีการแขงขัน 
 ๒.๑ แขงขันดวยขอสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๔๐ ขอ แบงเปน ชุดคําถาม ๒ ชุด ดงันี้ 

- ชุดที่ ๑. ขอละ ๑ คะแนน จํานวน ๒๕ ขอ ใชระยะเวลาในการทําขอสอบขอละ ๓๐ วินาที 
- ชุดที่ ๒. ขอละ ๒ คะแนน จํานวน ๑๕ ขอ ใชระยะเวลาในการทําขอสอบขอละ ๖๐ วินาที 

๒.๒ ทีมผูเขาแขงขันจะไดรับแจกกระดาษคําตอบ โดยใหทีมผูเขารวมการแขงขันเขียนชื่อโรงเรียน/
สถาบัน ในกระดาษคําตอบใหชัดเจน 

๒.๓ เ ม่ือคณะกรรมการอานคําถามเสร็จจะเริ่มจับเวลาในแตละขอ โดยใหคําตอบลงใน
กระดาษคําตอบ และเมื่อสิ้นสุดการแขงขันจะมีการเฉลยคําตอบในแตละขอ โดยถือคําตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสินเปนที่สุด 

๒.๔ การแขงขั้นแบงเปน ๒ ชวง โดยนําคะแนนทั้งหมดมาคํานวณรวมกัน เพื่อหาทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 
๔ ลําดับ  

๒.๕ กรณีท่ีทีมผูเขารวมการแขงขันมีคะแนนรวมเทากัน คณะกรรมการจะใชชุดคําถามสํารองเพื่อหา
ทีมชนะการแขงขัน 

 
 
 
 
 

/๓. ขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการตอบปญหา 
 



๓. ขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการแขงขัน  
  

ขอบเขตเน้ือหา 
ชุดที่ ๑.  

ขอละ ๑ คะแนน 
จํานวน ๒๐ ขอ 

ชุดที่ ๒.  
ขอละ ๒ คะแนน 
จํานวน ๑๕ ขอ 

รวม 

1. กฎหมายมหาชน (รฐัธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง) ๕ ๓ ๘ 
2. กฎหมายแพงและพาณิชย ๘ ๓ ๑๑ 
3. กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๕ ๓ ๘ 
4. กฎหมายอ่ืนๆ 

-กฎหมายจราจรทางบก 
     -กฎหมายคุมครองเด็ก 
     -กฎหมายวาดวยการกระทําความรับผิด 
      เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

๒ ๑ ๓ 

5. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา* 
     ความรูเกี่ยวกับ START UP* 
     ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ SME * 
     (Small Medium Enterprises) 

๕ ๕ ๑๐ 

รวม(ขอ) ๒๕ ๑๕ ๔๐ 
รวม(คะแนน) ๒๕ ๓๐ ๕๕ 

 
๔. รางวัล 

   ชนะเลิศ  ไดรับถวยรางวัลรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพรอมเกียรติ
บัตร และเงินทุนการศึกษา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

   รองชนะเลิศอันดับ ๑  ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร และ 
เงินทุนการศึกษา จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) 

   รองชนะเลิศอันดับ ๒  ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร และ 
 เงินทุนการศึกษา จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) 

   รองชนะเลิศอันดับ ๓  ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร และ 
 เงินทุนการศึกษา จํานวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

   ทั้งนี้ ผูเขารวมการแขงขันทุกคนไดรับเกียรติบัตร 
หมายเหตุ* สาํหรับทีมผูเขาแขงขันทุกทีมท่ีมีคะแนนเฉพาะในสวนของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
ความรูเกี่ยวกับ START UP และ SME ซึ่งมีคะแนนสูงสุด 4 ลําดับ มีรางวัลอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
ดังน้ี 

  ชนะเลิศ  ไดรับถวยรางวัลอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาพรอมเกียรติ
บัตร  

 และเงินทุนการศึกษา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 
 รองชนะเลิศอันดับ ๑  ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร และ 

เงินทุนการศึกษา จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) 
 รองชนะเลิศอันดับ ๒  ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร และ 



 เงินทุนการศึกษา จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) 
 รองชนะเลิศอันดับ ๓  ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร และ 

 เงินทุนการศึกษา จํานวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
 



ใบสมัคร 
การแขงขันตอบปญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เน่ืองในวันรพี ประจําป ๒๕๖๑  
ชิงถวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม จัดโดย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
วันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอง UB004 

 อาคาร 99 ปพระอุบาลีคุณูปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
๑. ชื่อโรงเรียน/สถาบัน............................................................................................................................................................... 

ที่อยูเลขที่.....................หมู........ตําบล ....................................อําเภอ...................................จังหวัด ....................................  
รหัสไปรษณีย ................................   โทรศัพท .........................................................โทรสาร ……….............................….... 

 
๒. ขอสงนักเรียนในสังกัดเพื่อเขารวมการแขงขันตอบปญหากฎหมายฯ    จํานวน........................  ทีม ดังนี้ 
ทีมที่ ๑ 
๑.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)....................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเทา............. 
๒.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)....................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเทา............. 
ทีมที่ ๒ 
๑.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)....................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเทา............. 
๒.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)....................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเทา............. 
 
โดยมอบหมายใหอาจารยผูควบคุมคือ...................................................................โทรศัพท...................................................... 
เปนผูรับผิดชอบประสานงาน และประสงคนํานักเรียนเขารวมการแขงขันจํานวน.........................คน 
 
                                                                  (ลงชื่อ)                                
                                                                             ( ........................................................................ ) 
                                                              ตาํแหนง ......................................................................................... 

วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ........................... 
 
สงใบสมัครภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ผานชองทางตอไปนี้  ๑. Email songpana@gmail.com   หรือ 

๒. ไปรษณีย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี ๑๙ หมู ๒ ตําบลแมกา  
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

๓. สมัคร online ผาน https://goo.gl/forms/qxdl8PX9x7JCsAc23 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   ผูชวยศาสตราจารยกันยกัญญา ใจการวงคสกุล ๐๘๙-๒๒๓-๖๕๗๕ 
 

สมัคร online 

 



 
กําหนดการ 

กิจกรรมการตอบปญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
เนื่องในวันรพี ประจําป 2561 

วันจันทร ที่ ๓ กันยายน 2561 ณ หอง UB004 อาคาร 99 ปพระอุบาลีคุณูปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

08.00 - 08.30 น. คณะครู/นักเรียน ลงทะเบียน รายงานตัว รับอาหารวางและเครื่องดื่ม 
ณ หอง UB00๔ อาคาร 99 ปพระอุบาลีคุณูปมาจารย  

08.30 – 0๘.๔๕ น. กลาวตอนรับและแนะนําคณะนิติศาสตร 
โดย ผูชวยศาสตราจารยกันยกัญญา ใจการวงคสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ 

08.๔๕ - 09.00 น. พิธีเปดการแขงขันตอบปญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา  
ชิงถวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจําป 2561 
โดย รองศาสตราจารย ดร.พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน คณบดีคณะนิติศาสตร 

09.00 - 09.20 น. กิจกรรมตอบคําถามของเด็กนอยผูรักความยุติธรรม  
โดย นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

09.20-09.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและกติกาการแขงขัน  
โดย คณะกรรมการการแขงขัน 

09.30 -09.35 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
09.35 – 12.00 น. เริ่มกิจกรรมตอบปญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา  

ชิงถวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจําป 2561 (ชวงที่ 1) 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. กิจกรรมตอบปญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา  

ชิงถวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจําป 2561 (ชวงที่ 2) และ 
กิจกรรมตอบปญหากฎหมายทรัพยสินทางปญญา ความรูเก่ียวกับ STARTUP และ SME 

15.30 – 15.45 น.
  

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม  
(คณะกรรมการรวบรวมผลการแขงขัน) 

15.๔๕ – 16.00 น. ประกาศผลการแขงขันและมอบรางวัลตอบปญหากฎหมายฯ  
ถวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ประกาศผลการแขงขันและมอบรางวัลตอบปญหากฎหมายทรัพยสินทางปญญา  
ถวยอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา  

 
หมายเหต ุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 


