
 
 

ระเบียบและข้อก ำหนดของกำรแข่งขัน 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง UB004 
อาคาร ๙๙ ปีอาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

๑.คุณสมบัติผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันและจ ำนวนทีมที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
๑.๑ ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑.๒ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียนที่สังกัด/หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
๑.๓ สมัครได้โรงเรียน/สถาบันหนึ่งไม่เกิน ๒ ทีม ทีมๆ ละไม่เกิน ๒ คน  
 

๒. ลักษณะค ำถำมและวิธีกำรแข่งขัน 
 ๒.๑ แข่งขันด้วยข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จ านวน ๔๐ ข้อ แบ่งเป็น ชุดค าถาม ๒ ชุด ดังนี้ 

- ชุดที่ ๑. ข้อละ ๑ คะแนน จ านวน ๒๕ ข้อ ใช้ระยะเวลาในการท าข้อสอบข้อละ ๓๐ วินาที 
- ชุดที่ ๒. ข้อละ ๒ คะแนน จ านวน ๑๕ ข้อ ใช้ระยะเวลาในการท าข้อสอบข้อละ ๖๐ วินาที 

๒.๒ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแจกกระดาษค าตอบ โดยให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนชื่อโรงเรียน/
สถาบัน ในกระดาษค าตอบให้ชัดเจน 

๒.๓ เมื่อคณะกรรมการอ่านค าถามเสร็จจะเริ่มจับเวลาในแต่ละข้อ โดยให้ค าตอบลงในกระดาษค าตอบ 
และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะมีการเฉลยค าตอบในแต่ละข้อ โดยถือค าตัดสินของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สุด 

๒.๔ การแข่งขั้นแบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยน าคะแนนทั้งหมดมาค านวณรวมกัน เพ่ือหาทีมที่ได้คะแนนสูงสุด  
๔ ล าดับ  

๒.๕ กรณีที่ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้ชุดค าถามส ารองเพ่ือหาทีม
ชนะการแข่งขัน 

/๓. ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการตอบปัญหา 



 
๓. ขอบเขตเนื้อหำที่ใช้ในกำรแข่งขัน  
  

ขอบเขตเนื้อหำ 
ชุดที่ ๑.  

ข้อละ ๑ คะแนน 
จ ำนวน ๒๐ ข้อ 

ชุดที่ ๒.  
ข้อละ ๒ คะแนน 
จ ำนวน ๑๕ ข้อ 

รวม 

๑. กฎหมายมหาชน (รัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง) ๕ ๓ ๘ 
๒. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๘ ๓ ๑๑ 

๓. กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๕ ๓ ๘ 

๔. กฎหมายอื่นๆ 
-กฎหมายจราจรทางบก 

     -กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
     -กฎหมายว่าด้วยการกระท าความรับผิด 
      เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

๒ ๑ ๓ 

๕. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* 
     ความรู้เกี่ยวกับ START UP* 
     ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SME * 
     (Small Medium Enterprises) 

๕ ๕ ๑๐ 

รวม(ข้อ) ๒๕ ๑๕ ๔๐ 

รวม(คะแนน) ๒๕ ๓๐ ๕๕ 
 
๔. รำงวัล 

   ชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรำงวัลรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมพร้อมเกียรติบัตร
 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) 

   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้รับเกียรติบัตร 



หมำยเหตุ* ส าหรับทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่มีคะแนนเฉพำะในส่วนของกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ ควำมรู้
เกี่ยวกับ START UP และ SME ซึ่งมีคะแนนสูงสุด ๔ ล าดับ มีรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

  ชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรำงวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำพร้อมเกียรติบัตร  
 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) 

 



 
ก ำหนดกำร 

กิจกรรมการตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา 
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันจันทร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง UB004 อาคาร ๙๙ ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. คณะครู/นักเรียน ลงทะเบียน รายงานตัว รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ณ ห้อง UB00๔ อาคาร ๙๙ ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. กล่าวต้อนรับและแนะน าคณะนิติศาสตร์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา  
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๖๑ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมตอบค าถามของเด็กน้อยผู้รักความยุติธรรม  
โดย นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียดและกติกาการแข่งขัน  
โดย คณะกรรมการการแข่งขัน 

๐๙.๓๐ - ๐๙.๓๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๐๙.๓๕ – ๑๒.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา  

ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๖๑ (ช่วงที่ ๑) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา  
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๖๑ (ช่วงที่ ๒) และ 
กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้เกี่ยวกับ STARTUP และ SME 

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.
  

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน) 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ประกำศผลกำรแข่งขันและมอบรำงวัลตอบปัญหำกฎหมำยฯ  
ถ้วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
ประกำศผลกำรแข่งขันและมอบรำงวัลตอบปัญหำกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ  
ถ้วยอธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ  

หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม



ใบสมัคร 
กำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำยระดับมัธยมศึกษำ เนื่องในวันรพี ประจ ำปี ๒๕๖๑  
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม จัดโดย คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
วันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง UB004 

 อาคาร ๙๙ ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
๑. ชื่อโรงเรียน/สถาบัน.......................................................................................................... ...................................................... 

ที่อยู่เลขที่.....................หมู่........ต าบล ....................................อ าเภอ...................................จังหวัด......................................  
รหัสไปรษณีย์ ................................   โทรศัพท์ .........................................................โทรสาร ………...............................….... 

 
๒. ขอส่งนักเรียนในสังกัดเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ    จ านวน........................  ทีม ดังนี้ 
ทีมที่ ๑ 
๑.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)....................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเท่า............. 
๒.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)................................................................................ ....................ชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเท่า............. 
ทีมที่ ๒ 
๑.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)....................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเท่า............. 
๒.  ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว)....................................................................................................ชั้นมัธยมศึกษา/เทียบเท่า............. 
 
โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้ควบคุมคือ...................................................................โทรศัพท์...................................................... 
เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน และประสงค์น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน.........................คน 
 
                                                                  (ลงชื่อ)                                
                                                                             ( ........................................................................ ) 
                                                              ต าแหน่ง .........................................................................................  

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

สมัครภำยในวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๑ 
ผ่านช่องทางต่อไปนี้  ๑. สมัครผ่านระบบ QR Code หรือ 
 ๒. สมัคร online ผ่าน https://goo.gl/hR6649 หรือ 
 ๓. ส่งใบสมัครผ่าน Email : SONGPANA@GMAIL.COM หรือ 
 ๔. ส่งใบสมัครผ่าน ไปรษณีย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ ๑๙ หมู่ ๒ ต าบลแม่กา

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ๐๘๙-๒๒๓-๖๕๗๕ 

 
สมัครผ่านระบบ QR Code 

https://goo.gl/hR6649
mailto:SONGPANA@GMAIL.COM

